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ة برامج الشراكة ا��تمعية 
	 ا��امعات  �حة لتطو�ر إدا��اتيجية مق�راس
�اتيجية لل%�نامج�ة 'س  رالسعودية 
	 ضوء نموذج )دا

  فيصل دمحم عبدهللا الش1را0ي

�بي�، :لية ال �بو�ة و)شراف ال اه، تخصص )دا يدكتو ر  اململكة العرGية ة، جامعة امللك خالد،ر
  السعودية

�و0ي�  modrba@hotmail.com: ال%�يد 'لك

 : املWXص

ة بــرامج الــشراكة ا��تمعيـــة �ــ� ا��امعـــات الــسعودية،  وتقـــديم  ر,ــدف البحــث إ'ـــ& معرفــة واقـــع إدا
ة بــــرامج الــــشراكة ا��تمعيــــة �ــــ� ا��امعــــات الــــسعودية �ــــ� ضــــوء  راســــ34اتيجية مق34حــــة لتطــــو0ر إدا

ة :ســــ34اتيجية لل38نــــامج، وقــــد  ـــاء رنمــــوذج ;دا ـــم بنـ اســــتخدم الباحــــث املــــنDE الوصــــفي املــــس?�، وتـ
ات الــــــشراكة  ـــة مــــــن ســــــتة أMعـــــاد، اســــــKLدفت العـــــاملIن �ــــــ� إدا راســـــRبانة ��مــــــع البيانـــــات وQــــــ� مPونــ

ـــــات الـــــــسعودية  ــــاديميIن (ا��تمعيـــــــة �ـــــــ� ا��امعــ ـــــIن–أTـــ 0ــ ـــاديميIن ) 102(وعـــــــدد,م ) ر وإدا مـــــــن ]Tــــ
I0ن ��  _ـع ا��غرا�ـ� للمملكـة عـشر جامعـات سـعودية حPوميـة تـم ا) 10(رو;دا ,ـا حـسب التو زختيا ر

 – جامعــــة الــــدمام -جامعــــة امللــــك ســــعود وجامعــــة ;مــــام دمحم بــــن ســــعود: (العرcيــــة الــــسعودية وQــــ�
 – جامعــة امللــك عبــدالعز0ز – جامعــة حائــل – جامعــة تبــوك -جامعــة ;مــام عبــدالرحمن الفيــصل

ان– جامعــة امللــك خالــد –جامعــة طيبــة  : ائج البحــث تحقــق Tــل مــن Mعــد، وأظnــرت نتــ)ز جامعــة جــا
ة التغي3I التنظيqr -العمليات( جة قو0ـة، كمـا أظnـرت )  والتحسIن املستمر- :س34اتيجية–ر إدا ربد

جة متوسطة، كما تم بناء اس34اتيجية مق34حة لتطو0ر )  ا�tوكمة–التقييم  (تحقق Tل من Mعد ربد
ـــات الـــــسعودية �ـــــ�  ة بـــــرامج الـــــشراكة ا��تمعيـــــة �ـــــ� ا��امعــ ة :ســـــ34اتيجية رإدا رضـــــوء نمـــــوذج ;دا

ة املnنية لل8ـ3امج، ونمـوذج كفـاءات مـدير ال8ـ3امج، واشـتملت :سـ34اتيجية  يلل38نامج، ونموذج ;دا ر
ئwـــسية Qــ� التخطــيط لالســـ34اتيجية، ثــم التحليـــل :ســ34اتي}�، ثـــم : (راملق34حــة  عyــ& خمـــس مراحــل 

Iعة والتقـو0متصميم :س34اتيجية، ثم تحديد آليات التنفيذ، وأخM3ا املتا
ً

، وتـضمنت :سـ34اتيجية )
عات وخطـــط لتحقيقnـــا، وقـــد أو�ـــ��  واملق34حـــة ثمانيـــة أ,ـــداف إســـ34اتيجية  مرتبطـــة ب8ـــ3امج ومـــشر
0�q لرفــع كفـــاءة مـــدير بـــرامج  يالباحــث باالســـتفادة مـــن :ســـ34اتيجية املق34حــة وتـــصميم برنـــامج تـــد ر

ىفــــع املــــستو التنظيrــــq للــــشراكة ا��تمعيــــة �ــــ� رالــــشراكة ا��تمعيــــة �ــــ� ا��امعــــات باإلضــــافة إ'ــــ& 
  .ا��امعات السعودية، و�عز0ز حوكمKLا �� ضوء معاي3I ا�tوكمة

ة ال8ــ3امج، النمــاذج العلميــة للــشراكة ،:ســ34اتيجية: ال]لمــات املفتاحيــة ر الــشراكة ا��تمعيــة، إدا
  .ا��تمعية
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A Proposed Strategy for Developing the Management of 
Community Partnership Programs in the Saudi Universities in 

Light of Strategic Management Model 
FAISAL MOHAMMED ABDULLAH ALSHAHRNI 
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College of Education, King Khalid University, Kingdom Saudi Arabia 

Email: modrba@hotmail.com 

ABSTRACT: 
The present research aimed to identify the status-quo of managing 
community partnership programs in the Saudi universities, and 
develop a proposed strategy for developing the management of 
community partnership programs in Saudi universities in light of some 
international models. The researcher made use of the descriptive 
survey method, and a six-dimensional questionnaire was developed for 
collecting the study data, targeting workers in community partnership 
departments in Saudi universities (academics and administrators 
totaling 102 in 10 Saudi public universities); such universities were 
selected according to the geographical distribution of the Kingdom of 
Saudi Arabia, namely King Saud University, Imam Muhammad bin 
Saud University, Dammam University - Imam University Abdul 
Rahman Al-Faisal - University of Tabuk - University of Hail - King 
Abdulaziz University - Taibah University - King Khalid University - 
Jazan University.  The results of the research revealed that the 
achievement of the following dimensions: (Operations - 
Organizational Change Management - Strategy - Continuous 
Improvement) with a strong degree. The results showed the 
achievement of each dimension (Evaluation - Governance) to a 
medium degree, and a strategy was proposed to develop the 
management of community partnership programs in Saudi universities 
in light of some global models, which are the strategic program 
management model, the professional management model, and the 
program managers competencies model. The proposed strategy 
included five main stages (strategic planning, strategic analysis, 
designing the strategy, then defining implementation mechanisms, and 
finally follow-up and evaluation). The proposed strategy included 
eight strategic objectives related to programs, projects and plans to 
achieve them. The researcher recommended taking advantage of the 
proposed strategy and designing a training program to raise the 
efficiency of managers of community partnership programs in 
universities, in addition to raising the organizational level of 
community partnership in Saudi universities, and strengthening its 
governance in light of governance standards. 

Keywords: Strategy, Community Partnership, Program Management, 
Scientific Models of Community Partnership. 
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  :املقدمة

 للمعرفة، وتب�q إنتاج من ا��امعة ا�tا'� العديد من التغ3Iات عy& عصر املعرفة يفرض
ا��تلفة  ;نتاج قطاعات مع والشراكة والتطو0ر البحث �� ل��Rيع التفك3I جديدة وأشPال آليات

قnـا وتـوف3I ا��ـدمات �ـ� لاملـستدامة؛ ال�ـq �ـس�& دو العـالم إ'ـ& تحقي التنميـة يحقـق بمـا �ـ� ا��تمـع
مـــة  جميـــع ا��ـــاالت، و�عـــد ا��امعـــة محـــرك عمليـــة التنميـــة، ز فتقـــوم بإعـــداد القـــو ال�ـــشر0ة الال ى

تباطnـا بالـصناعة ومؤسـسات ا��تمـع املـد�ي، لتحقيقnـا، جـة وأصـبح رمـن خـالل ا  بيـ�Kم نالتعـاو رد
  . ىاملستو العالqr عy& وتص�يفnا ا��امعة سمعة محددات إحدى

 university-communityالـــــشراكة بـــــIن املؤســـــسات التعليميـــــة وا��تمـــــع كمـــــا نالـــــت 
partnership 3,ــا؛ وذلـــكI0ــل وغ ز ا,تمامــا كبIــ3ا �ــ� أمرP0ـــا وcر0طانيــا وأســ34اليا والnنــد والـــصIن وال38ا

ً ً

Tإحدى :س34اتيجيات ال�Kª qدف إ'& حل مشكالت مجتمعاKªا، وتلبية احتياجاKªا، و:ستفادة مما 
ة وتمو0ل املؤسسات لدى ]فراد ى وخ38ات وإمPانات، وإشراك املؤسسات ا��تمعية �� إدا ر من ر ؤ

كمــــا ظnـــــر �ــــ� الـــــسنوات ). 79، 2016دمحم، وكمــــال، (التعليميــــة مــــن أجـــــل تحقيــــق التنميــــة الـــــشاملة 
]خIـــ3ة ا,تمــــام م4°ايـــد بإ�ــــشاء شـــراTات طو0لــــة ]مــــد بـــIن ا��امعــــات وا��تمعـــات؛ ¯Kــــدف معا��ــــة 

_ع البحـوث ا��تمعيـةقـضايا اجتماع  Davis andريـة متعـددة، وتحقيـق التنميـة، و_ـشمل ذلـك مـشا
Others,2006, 6) .( &ـــyن املؤســسات التعليميـــة وا��تمــع؛ لتؤكــد عIوجــاءت الــشراكة التعليميـــة بــ

ت ,ـــذه الـــشراكة خ8ـــ3ات الـــتعلم لـــدى الطـــالب،  زتلبيـــة احتياجـــات املؤســـسات التعليميـــة، وقـــد عـــز
ة كبIـ3ة وسا,مت �� إعداد Tادر ادت ,ـذه الـشراكة التعليميـة بـصو ر فعال من معلqr الصفوف، و ز

�ــــ� الف4ــــ3ة ]خIــــ3ة؛ حيــــث شــــاركت ا��nــــات الفاعلــــة �ــــ� إصــــالح التعلــــيم ا�ytــــ�، وتحــــسIن التجرcــــة 
  ). (Luter, Lester & Kronick, 2013,162التعليمية �� التعليم قبل ا��ام�� 

صـــر أ,مnـــا املعلـــم و]ســـرة وا��تمـــع، ولPـــل وتتPامـــل الـــشراكة :جتماعيـــة مـــن خـــالل عنا
ا مnمــــا، فـــاملعلم MــــشPل عــــام ¿عـــد املفتــــاح الـــرئwس لنجــــاح العمليــــة ال34بو0ـــة ��ميــــع فئــــات  مـــ�Kم دو

ً ً
ر

ع الثقـة بـنفس الطالـب،  رالطالب فnو الـذي ¿ـساعد �ـ� Kªيئـة املنـاخ ]Tـاديqr والنفـq�Â املناسـب لـز
ح ;بــداع لديــھ، وتنميــة ميولــھ واســ تعداداتھ، أمــا فيمــا يتعلــق باألســرة فÅــq النــواة ]و'ــ& ووتقو0ــة ر

ال�ــq يوجــد فKÇــا الطفــل فÅــq بــذلك تــصبح ركنــا 
ً

أساســيا �ــ� كيــان ا��تمــع، وcال�ــسبة للمجتمــع فnــو  
ً

  ).2020رضوان، (يمثل جnة داعمة للشراكة ا��تمعية ومقيمة لnا ومستفيدة من خدماKªا 

ة ال38امج تم  تصميمnا وتطو0ر,ا لتحقق أ,دافnا بدقة، ولPل روتوجد نماذج تنظيمية إلدا
ـــر  ــــاي3I محـــــددة، وقـــــد ذكــــــر العمــ ـــل ,ــــــذه النمـــــاذج يفيـــــد الــــــنظم ) 2010(ينمـــــوذج أMعـــــاد ومعــ أن مثــ

التعليميــة �ــ� فnــم الطبيعــة وا��تمــع ا�tــيط ألنــھ يــتم تطو0ر,ــا للتعامــل مــع مختلــف أMعــاد الـــنظم 
  ).4.ص(التعليمية 

ــــذه النمــــــاذج نمــــــوذج  ة ال"ومــــــن ,ــ  Strategic Program" 38نــــــامج :ســــــ34اتيجيةرإدا
Management)(  ده بر0تــــو ة :ســــ34اتيجية لل8ــــ3امج، ) Prieto,2008(رالــــذي أو رو0تمحــــو حــــو ;دا ل ر

ئwــــــسية Qــــــ� رو0تPــــــو مــــــن ســــــتة أMعــــــاد  ـــــو0ر التنظيrــــــq، : ن اســــــ34اتيجية املؤســــــسة، وا�tوكمــــــة، والتطـ
  ).p.8(والعمليات، والتقييم، والتحسIن املستمر 

ة Kªا، روإدا ر برامج الشراكة ا��تمعية �� ا��امعات السعودية تختلف �� آلياKªا وطر إدا ق
ة  ات مختـصة كمـا �ـ� إدا Kªـا تحـت إشـراف إدا رحيث ال يوجـد مـستو تنظيrـq محـدد لnـا، وتـتم إدا ر ر ى
تطـــو0ر الــــشراكة ا��تمعيـــة �ــــ� جامعـــة امللــــك فيــــصل، أو مـــن خــــالل مراكـــز مــــستقلة كمـــا �ــــ� مركــــز 
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ىعيــــة �ـــ� جامعــــة طيبـــة، أو مــــن خـــالل وحــــدات صـــغ3Iة �ــــ� Mعـــض ا��امعــــات ]خــــر الـــشراكة ا��تم
I0ن _س أو ;دا ر¿شرف علKÇا Mعض أعضاء ,يئة التد   .ر

  :مش]لة البحث

ة تب�ـــــq إســــــ34اتيجية جديـــــد للــــــشراكة ) 2014(تؤكـــــد الظفـــــر وعبــــــدهللا وأمـــــIن  ورعyــــــ& ضـــــر
ــــسعودية �ــــــساعد ع ــــالتعليم �ـــــ� الـ ــــالب ا��تمعيـــــة �ـــــ� املؤســــــسات املعنيـــــة بــ yـــــ& التنميــــــة املnنيـــــة للطــ

  ).158.ص(

اســة أبــو ا�tديــد  أن الـــشراكة بــIن ا��امعــات واملؤســسات املدنيــة لـــم ) 2012(روذكــرت د
تحقق أ,دافnا ال�q وضعت من أجلnا لعدم وجود عقود شراكة بIن ا��امعات واملؤسسات املدنية، 

عـــات ��دمـــة أ,ـــداف وأوصـــت بأ,ميـــة وجـــود اســـ34اتيجية تـــنص عyـــ& تفعيـــل الـــشراكة داخـــل ا��ام
مة لRسnيل Tافة ;جراءات الب3Iوقراطية ال�q �عرقل مسار ,ذه  زا��تمع، مع وضع قاعدة مادية ال

 ).12.ص(الشراTات 

ة تحقيـق الــشراكة بـIن ا��امعـات واملؤســسات  اسـات بـضر ركمـا أوصـت العديـد مــن الد ور
ـــع مــــن أجــــل تحقيـــــق املنفعــــة املتب ـــات ا��اصــــة والعامـــــة �ــــ� ا��تمــ ـــق والقطاعـ ادلـــــة للطــــرفIن وتحقيــ

جـود العديـد مـن ]سـباب ال�ـq تحــو . أ,ـدافnم لإال أن الواقـع ¿ـش3I إ'ـ& ضـعف مـستو الــشراكة و وى
ضـعف الـصلة والتواصـل مــع مواقـع العمـل و;نتـاج،  ضـعف إسـnام املؤســسات (ندو تحقيقnـا م�Kـا

;نتاج، عـدم ;نتاجية �� دعم البحوث العلمية،  ضعف الت�سيق بIن مراكز البحوث ومؤسسات 
عات  وغبـــة معظـــم املؤســـسات ;نتاجيـــة �ـــ� دعـــم أ�ـــشطة التطـــو0ر با��امعـــة وتحمـــل تPلفـــة املـــشر ر

  )   438، 2015]حمد، ). (البحثية

ة الــــــشراكة ا��تمعيــــــة  ــــرامج إدا ـــو0ر بــ ــــة تطـــ ــــشPلة البحــــــث �ــــــ� ا�tاجــ رومـــــن ثــــــم تتحــــــدد مــ
ة ال8ـــ3 ة ربا��امعـــات الـــسعودية، و;فــــادة مـــن نمــــاذج عامليـــة �ــــ� إدا ــا، مثـــل نمــــوذج إدا رامج لتطو0ر,ــ

ة :  الــذي ركــز عyــ& ســتة أMعــاد Qــ�Prietoال38نــامج :ســ34اتيجية ل38يتــو  ر:ســ34اتيجية وا�tوكمــة وإدا
 qديثـــة ال�ـــtن املـــستمر، خـــصوصا أن التحـــوالت ا�Iوالعمليـــات والتقيـــيم والتحـــس qـــrـــ3 التنظيIالتغي

ً

0ة  ا أك38ا ل×�امعات �� �عز0ز الشراكة م تتطلب2030ؤ�شnد,ا ا��امعات السعودية �� ضوء ر  دو
ً

ر
ة بـرامج الــشراكة ا��تمعيــة، و:طــالع  ة الرصــد العلrــq لواقــع إدا را��تمعيـة، و_ــستد�Ø ذلــك ضـر ور
ـــاء  ات ا��امعـــــات ا�tليـــــة، ثـــــم بنـــ ــــال، ومبـــــاد ــــ& خ8ـــــ3ات Mعـــــض ا��امعـــــات العامليـــــة �ـــــ� ,ــــــذا ا��ـ رعyـ

  . ماذجاس34اتيجية مق34حة لتطو0ر الشراكة �� ضوء تلك الن

  : أسئلة البحث

ة بـــرامج الـــشراكة ا��تمعيـــة �ـــ� ا��امعـــات الـــسعودية �ـــ� أMعـــاد  .1 ة -العمليـــات(رمـــا واقـــع إدا ر إدا
 qــrــ3 التنظيIن املــستمر - :ســ34اتيجية–التغيIوكمــة- التقيــيم – والتحــسtــة )  ا�nمــن وج

 نظر مجتمع البحث؟
ق ذات داللة إحصائية بIن أفراد مجتمع البحث ح .2 ة برامج الشراكة و,ل توجد فر رو واقع إدا ل

ىاملــستو التنظيrــq للــشراكة ا��تمعيــة : ا��تمعيــة �ــ� ا��امعــات الــسعودية �ــ� متغIــ3ات
ة، وحدة، أخر( ىمركز، إدا _س، إدار(، طبيعة العمل ا�tا'� )ر يعضو ,يئة تد ، سنوات )ر

 ا��دمة؟ 
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ة بــرامج الــشراكة ا��تمعيــة �ــ� .3  ا��امعــات الــسعودية �ــ� رمـا :ســ34اتيجية املق34حــة لتطــو0ر إدا
 ضوء ]دبيات ونتائج ;جابة عن أسئلة البحث؟

   :أ`داف البحث

ة برامج الشراكة ا��تمعية �� ا��امعات السعودية من              ر,دف البحث التعرف عy& واقع إدا
ة بــــــرامج الــــــشراكة ا��تمعيــــــة �ــــــ�  ـــو0ر إدا ـــ34اتيجية لتطـــ ــــ3اح اســـ روجnـــــة نظــــــر مجتمــــــع البحــــــث،  واق4ــ

 .�امعات السعودية �� ضوء ]دبيات ونتائج ;جابة عن أسئلة البحثا�

  :تظnر أ,مية البحث �� النقاط التالية: أ`مية البحث

ة بــرامج الــشراكة ا��تمعيــة، مــن  .1 رإضــافة معرفيــة حــو خ8ــ3ات Mعــض ا��امعــات العامليــة �ــ� إدا ل
ب ال�ــــq قامـــت ¯Kــــا تلـــ: حيـــث ة رÛليــــات ال�ـــq اعتمــــدKªا، والوســـائل والتجــــا رك ا��امعــــات �ــــ� إدا

 .الشراكة ا��تمعية، والتقنيات ال�q استخدمKLا لتفعيل الشراكة

ة بــــــرامج الــــــشراكة ا��تمعيــــــة �ــــــ�  .2 ـــة إلدا ـــو تــــــصميم :ســــــ34اتيجية املق34حـــ رإضــــــافة معرفيــــــة حـــ ل
 .ا��امعات

ة  .3 ات الــشراكة ا��تمعيــة �ــ� ا��امعــات لالســتفادة م�Kــا �ــ� إدا رإضــافة معرفيــة للعــاملIن �ــ� إدا ر
 .ل38امجا

  :a`مية التطبيقية
ا  .1 ــ عات الــــشراكة ا��تمعيـــة با��امعــــة بمــ ويمكـــن لنتــــائج البحـــث أن تفيــــد املــــسئولIن عـــن مــــشر

  .ز¿سفر عنھ من نتائج �عز من واقعnا
يمكن أن يفيد ا��nات ا��تمعية املnتمة بالشراكة ا��تمعيـة �ـ� ا��امعـة بمـا ¿ـسفر عنـھ مـن  .2

,م وكيفية �عز0ز,ا  . �� الشراكة ا��تمعيةرنتائج تبIن أدوا

0ــــادة كفــــاءة وفاعليــــة بــــرامج الــــشراكة ا��تمعيــــة مــــع ا��تمــــع ا�tــــيط  .3 ز¿ــــسnم �ــــ�  ُ

 .واملؤسسات والشرTات ا�tيطة
يدعم توجھ حPومة اململكة العرcية السعودية نحو تنمية الشراكة ا��تمعية من خالل برامج  .4

 q0ة اململكة 2020لالتحو الوط� ة ل38امج الشراكة ا��تمعية �� م ال�q تتطلب 2030ؤم لر رإدا
لا��امعــات الــسعودية �ــسا,م �ــ� تحــسIن ]داء و;نتاجيــة وا�tــصو عyــ& ],ــداف امل�ــشودة 

  .بفاعلية أك38

0ة لبعض ا��امعات السعودية من خالل برامج الشراكة ا��تمعية  .5 ريدعم التوجnات :سRثما
 .املتعددة ال�q �عقد,ا

اسات ذات صلة بموضوعھنيمكن أن يPو نقطة انطالق  .6  .رأمام الباحثIن إلجراء د

 :اقتصر البحث عy& ا�tدود التالية :حدود البحث

• 	bد املوضوcة برامج الشراكة ا��تمعية �� ا��امعات السعودية و:س34اتيجية :ا� ر واقع إدا
ة ال38نامج :س34اتيجية لـ بر0تو    .)(Prieto, 2008, p.3راملق34حة لتطو0ره من خالل نموذج إدا

ات ومراكـــــز الـــــشراكة :يا�cــــد الdـــــشر • 0ـــــIن �ـــــ� وحـــــدات وإدا ر العـــــاملIن مـــــن ]TـــــاديميIن و;دا ر
  .ا��تمعية �� ا��امعات السعودية ا�Ptومية
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 اقتــصر البحــث ا�tــا'� عyــ& عــشر جامعــات ســعودية حPوميــة، بواقــع جــامعتIن :ا�cــد امل]ــا0ي •
_ــــع ا��غرا�ـــ� للملكـــة العرcيــــة الـــ جامعـــة امللــــك : وســــط(سعودية زمـــن Tـــل منطقــــة بحـــسب التو

: قجامعـة حائـل، وجامعـة تبـوك، شـر: سعود، وجامعة ;مام دمحم بـن سـعود ;سـالمية، شـمال
جامعــــة طيبــــة، وجامعــــة امللــــك : جامعــــة امللــــك فيــــصل، وجامعــــة عبــــدالرحمن الفيــــصل، غــــرب

ان: عبدالعز0ز، جنوب  ).زجامعة امللك خالد، وجامعة جا

  :مصطcXات البحث

  Community Partnershipمعية الشراكة ا��ت

 :قتـصادية وخــصوصا املؤسـسات مـع والتPامــل نالتعــاو: "بأKÝـا) 2005(عرفnـا الــسلطان 
 وحاجـات ا��امعيـة ال8ـ3امج بـIن والتPامـل تحقيـق الـرcط إ'ـ& وKªـدف و;نتـاج العمـل مؤسـسات

 .)"9.ص(ومؤسساتھ  ا��تمع

�امعـات الـسعودية، ومؤسـسات ا��تمـع نمظـا,ر التعـاو بـIن ا� و0قصد ¯Kا �� البحث ا�tـا'�،
ات ال�ـq �ـس�& لتحقيـق أ,ـداف مجتمعيـة ومعرفيـة  _ع و:سRـشا را��تلفة من خالل ال8ـ3امج واملـشا ر

  .وcحثية ومالية

ة ال%�امج   Programs Management رإدا

تنفيـــذ وت�ـــسيق أعمـــال املنظمـــة، مـــن خـــالل توجيـــھ "بأKÝـــا ) Soden,2011(¿عرفnـــا ســـودن 
_ع و]�شطة التحو0لية لتحقيق ],داف املتوقعة من املنظمة وتنفيذ عدد من   ). p.3" (ر املشا

و0قصد ¯Kا �� البحث ا�tا'�، عمليات التخطيط والتنظيم والت�ـسيق والتوجيـھ ��موعـة 
ــــة �ـــــــ� ا��امعـــــــات  ـــــشراكة ا��تمعيـــ حــــــدات الــ ـــز و ات ومراكــــ _ع و]�ـــــــشطة ال�ـــــــq تنفـــــــذ,ا إدا واملــــــشا ر ر

ة ال38نـامج :سـ34اتيجية" الرئwـسية لنمـوذج الـسعودية �ـ� إطـار ]Mعـاد  ,Prieto, 2008(لــ بر0تـو" رإدا
p.8(ـــ�Qن : ، وIوالعمليـــات، والتقيـــيم، والتحـــس ،qـــrـــ3 التنظيIة التغي ر:ســـ34اتيجية، وا�tوكمـــة، وإدا

  .املستمر

  Modelsالنماذج 

ة ال8ـــــ3ا ــا �ـــــ� البحـــــث ا�tـــــا'�، ]شـــــPال والـــــصيغ ال�ـــــq تتـــــضمن نطاقـــــات إدا مج رو0قـــــصد ¯Kـــ
 .والعمليات املرتبطة بPل نطاق ومعاي3I ]داء

�اتيجية التطو�ر �  :Strategyإس

 q�ßـــwـــا البnـــا) 2011(عرفKÝة عـــن نمـــط، اتجـــاه، دليـــل، منظـــو أو طر0قـــة، مـــسار : "بأ رعبـــا ر
ف البيàيــة ا�tيطــة لتPــو  ه Mعـد تحليــل دقيــق للظــر KL0ــا والــذي تختــا ن�ـسلكھ املؤســسة لتحقيــق ر و رؤ

ف :ســـ34اتيجية املركبـــ ,ـــا الظــــر �ــــ� اعتبا وة ال�ــــq تنقـــل املؤســــسة إ'ـــ� حيــــث تر0ـــد أن تــــذ,ب وتأخـــذ  ر
جية والبيàية الداخلية للمؤسسة  ).107.ص"(رالبيàية ا��ا

0ة والرسالة و],داف و]سس واملنطلقات و;جراءات  ؤو0قصد ¯Kا �� البحث ا�tا'�، الر
ة بــــرامج ا ـــو0ر إدا رال�ــــq يق34حnــــا الباحــــث و0ــــر أKÝــــا �ــــسnم �ــــ� تطـ لــــشراكة ا��تمعيــــة �ــــ� ا��امعــــات ى

ة ال38امج :س34اتيجية ل38يتـو  ة �� نموذج إدا رالسعودية �� ضوء ]Mعاد الستة املذTو :  وQـ�Preitoر
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ة التغي3I التنظيqr والعمليات والتقييم والتحسIن املستمر، باإلضافة  ر:س34اتيجية وا�tوكمة وإدا
ة ال38امج :ح34  .ي، ونموذج كفايات مدير ال38امجPgMPافية رإ'& ;فادة من نموذج إدا

اسات السابقة ر)طار النظر والد   :ي

  :مف1وم الشراكة ا��تمعية

ٍ,ــو مفnــوم متعــدد ]وجــھ، ألنــھ مــرتبط بأMعــاد عديــدة ي8ــ3ز " الــشراكة ا��تمعيــة"مفnـوم 
 qrوالتعاو�ي و:قتصادي و;دار والتنظي �Øا البعد و:جتماK6.، ص2013دمحم، (يم�(. 

فمـن حيـث البعـد :جتمــا�Ø ¿ع�ـq مفnـوم الـشراكة ا��تمعيــة بأنـھ عمليـة يـتم بمقتــضا,ا 
ات ا��تمـع ا�ytـ� لتحقيـق تبـادل للمـصا�â بـIن أطـراف الـشراكة  ، )(Wells, 1997, p.53ردمـج قـد

ا �ـــ� مجــــر التغيIـــ3 داخــــل "كمـــا أنـــھ  ــا تمكـــIن النــــاس لwـــشارTوا و0ــــؤثر ىالعمليــــة ال�ـــq يــــتم مـــن خاللnــ و
، 2016عطيــــة، (، وQــــ� ¯Kــــذا املفnــــوم تركــــز عyــــ& التمكــــIن وتPــــو0ن خ8ــــ3ات داخــــل ا��تمــــع "عا��تمــــ

  ).85.ص

 qو ¿ع�nوم الشراكة ا��تمعية ¿عز البعد التعاو�ي، فnـا "زومفnاملPانـدماج أ�ـشطة مـا وت
من أجل إيجاد عالقات �عاونية فعالة تحقق الشراكة الPاملة، ال�q �سRنفر جnود Tافة التنظيمات 

حـة : س، (وجتماعية واملnنية �� مجتمـع مـا �ـ� دعـم قـضاياه املطر ، كمـا أن )190. ، ص2005ومحـر
ــــة الناMعــــــة مــــــن حر0ــــــة الفــــــرد للمـــــشـــاركة  زالــــشراكة ا��تمعيــــة ¯Kــــذا املفnــــوم �عــــز ا��nـــــــود التطوعيــ

ــــــــــــاملال أو  0ــــا ســــواء بــــ ـــــو0ر مجتمعـــــــھ اختيا ـــــي تطــ ًواملــــســـا,مة فــ ً
الــــدالمي (با��nــــد أو بــــالرأي أو بــــالعلم ر

  ).14-10.، ص2017وجاد، 

زكما أن مفnوم الشراكة ا��تمعية ¿عز البعد :قتصادي، واملتمثلة �� توجـھ ا��امعـات 
الT34ـي (إ'& جذب قطاع املؤسسات :قتصادية لتمو0ل البحث والتطـو0ر و:سـتفادة مـن مخرجاKªـا 

  ).359.ه، ص1430وأبو العال ،

ي البعد ;دار والتنظيqr ملفnوم الشراكة ا��تمعيـة �ـ� تـضافر جnـود ا�Ptومـة مـع و380ز
العمليـة ال�ـKª qـتم بتحـديث ا��8ـ3ات "يالقطاع ا��اص و],�y وا��3I �� مواجnـة أي مـشPلة، فnـو 

اء و]فPار وا��38ات وتPاملnا، Û �� روتطو0ر,ا، وتجو0د أدوار ]طراف املشاركة، من خالل التبادل 
ــــب القـــــصو بــــــIن ,ـــــؤالء الــــــشرTاء ــــضا ��وانــ د و;مPانـــــات املتاحــــــة لـــــدى الــــــشرTاء و�عو0ـ رو�ـــــ� املــــــوا

ً
" ر

  ).139. ، ص2017إبرا,يم، (

  :أ`داف الشراكة ا��تمعية 
	 التعليم

للـشراكة ا��تمعيــة العديـد مــن ],ـداف ال�ــq �ـس�& إ'ــ& تحقيقnـا، وال�ــq أوجز,ـا الوكيــل 
 :�� النقاط التالية) 2012(

ض بIن العم .1 سم سياسة ترcو0ة موحدة للتعامل مع الطالب، بحيث ال يPو ,ناك �عا  &yرل ع نر
سة، وما يقوم بھ البwت   .رما تقوم بھ املد

سة �� عالج مشكالت الطالب، وcخاصة تلك ال�q تؤثر �� مPونـات  .2 ر�عاو أولياء ]مو مع املد ر ن
  .�çصياKªم

ىفع مستو أداء الطالب وتحقيق مردود جيد لعملية  .3   .�عليمnمر



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يوليو، )2(، الجزء ) 195: (العدد

 

 

243 

ســـة حـــو ]مـــو ال34بو0ـــة والتعليميـــة املتعلقـــة  .4 ة بـــIن أوليـــاء ]مـــو واملد رتبـــادل الـــرأي واملـــشو ر لر ر
q�èا   .ربالطالب بما ينعكس عy& أداKéم وتحصيلnم الد

يفع مستو الو�Ø ال34بو لدى ]سرة ومساعدKªا عy& فnم نفسية الطالب واحتياجات نموه .5 ى   .ر

  :عةأ`مية الشراكة ا��تمعية با��ام

�عمل الـشراكة ا��تمعيـة عyـ& إظnـار مـسئوليات التعلـيم ا��ـام�� وال4°امـھ نحـو ا��تمـع 
وأصـبحت ا�tاجـة . من خالل إتاحتھ ل38امج ا��دمة ا��تمعية، و:ستجابة الحتياجاتـھ ومتطلباتـھ

 رم×tــة إ'ــ& إقامــة ,ــذه الــشراكة، وذلــك تزامنــا مــع �عــاظم املعرفــة، وتزايــد �êــم املنافــسة، والتطـــو
املRـــسارع �ـــ� جميـــع ا��ـــاالت، وتـــأ�ي الـــشراكة لتل�ـــq حاجـــة ا��امعـــات �ـــ� فnـــم التغIـــ3ات املــــستمرة، 
ات، والتغيIـــ3ات املطلــوب إحـــداKëا �ـــ�  ات ال�ــq يحتاجnـــا الطــالب ملواكبـــة ,ـــذه التطــو روطبيعــة املnـــا ر

_س ـــنة،(راملنـــــاDì واســـــ34اتيجيات التـــــد ـــن ). 14، 2009ا�tباشــ كمـــــا يمكـــــن ل×�امعـــــات أن �ـــــستفيد مــ
الشراكة ا��تمعية من خالل ا��38اء املتخصصIن واملnنيIن ا�34tفIن �� قطاعات العمل و;نتاج، 
ـــم حـــــو طر0قـــــة إعـــــداد,م وتـــــأ,يلnم، ومـــــدى  اKéـ لوذلــــك ع8ـــــ3 مالحظـــــاKªم عyـــــ& ا��ـــــر0جIن، وســـــماع آ ر

نمناسبة ذلك لسو العمل، و]عمال ال�q سيلتحقو ¯Kا Mعد تخرجnم   .  ق

الـشراكة  أن الفوائـد،  م�Kـا مـن العديـد تحقق وا��امعات اصا�� القطاع بIن فالشراكة
_س  ألعضاء ,يئة ًفرصا تRيح ا��اص والقطاع ا��امعات �� العلqr البحث مراكز بIن البحثية رالتد

فnم للبحوث،  توظيف امليدا�ي للتطبيق Kªم ومعا رمnا  محل نتPو ال�q والقضايا التحديات ملواجnة ر
_ع ال8ـ3امج تطـو0ر ا��8ـ3ات، تبـادل عyـ& ا��امعـة، �عمـل نطـاق خـارج الـشرTاء ا,تمـام  بمـا رواملـشا
د �عز0ـز إ'ـ& املـستفيدين، باإلضـافة وحاجـات يتوافـق  سـمعKLا وتقو0ـة ل×�امعـات املاليــة راملـوا

ابط ا��تمع،  بناء قضايا عy& وانفتاحnا  الكثIـ3 تـوف3I خـالل مـن وذلك معnا، واقتصادية علمية ور
ات وتطـو0ر املنـاDì الطـالب ر0بوا��ـاالت لتـد الفـرص مـن  العمـل قلـسو ًوفقـا ا��امعيـة رواملقـر

  ).4، 2016دمحم، . (ا��تمع وحاجات

ـــل  ات، وآليـــــات العمــ ات والقـــــد ـــان لتطـــــو0ر املnــــا ـــن ]حيــ رو�ــــستخدم الـــــشراكة �ـــــ� كثIــــ3 مــ ر
ُ

�ـــ� �ـــشاط خدمـــة  ا��مــا�Ø، و�عز0ـــز الكفـــاءة الذاتيـــة، وإكـــساب ا��8ـــ3ة مــن خـــالل مـــشاركة الطـــالب 
ات التفكIـــ3 الناقـــد للطـــالب املـــشاركIن، والتفاعـــل مـــنظم ر، وتلبيـــة احتياجـــات ا��تمـــع، وتـــوف3I مnـــا

ات القيادية لدى الطالب واملوظفIن معا  ,Pitre(راملباشر مع عمالء الوTاالت ا��تمعية، وتطو0ر املnا
Patterson & Price ,2017,3-5 .(ـــا أحـــد ا�KÝوT ـــاو كمـــا تـــأ�ي أ,ميـــة الـــشراكة ا��تمعيــة مـــنtر

الرئwسة للتنمية :قتصادية وا��تمعية ألي مجتمع؛ إذ �س�& إ'& التمكـIن، وتPـو0ن خ8ـ3ات مؤ,لـة 
0ـــة و],ـــداف واملنفعـــة  ؤداخـــل ا��تمـــع مـــن خـــالل التعـــاو املـــش34ك بـــIن ا��امعـــة وا��تمـــع �ـــ� الر ن

  .  املتبادلة بي�Kما

ـــرة عyــــــ& Ûثـــــار ;يجا بيـــــة للـــــشراكة بـــــIن ا��امعــــــة      وتؤكـــــد :تجا,ـــــات العامليـــــة املعاصــ
ة عyــ& تقبــل وجnــات  ات التفكIــ3 الناقــد لــدى الطــالب، والقــد روا��تمــع، وأKÝــا �عمــل عyــ& تنميــة مnــا ر
ــــــالب مــــــــع  ــــل الطــ 0ــــــــادة تفاعـــ ــــــل ا��مــــــــا�Ø، و ـــ34اتيجيات العمـ ات صـــــــنع القــــــــرار، واســـــ ـــر، ومnــــــــا ــ زالنظــ ر

مقراطيـــة، و�عز0ـــز و�ـــسnم الـــشراكة �ـــ� �علـــيم الطـــالب الدي. (Tarantino, 2017,103)مجتمعـــاKªم
م داخـــل مؤســـسات ا��تمـــع لتPـــو أكîـــ3 فعاليـــة  نالعمـــل ¯Kـــا، وتطبيـــق املعرفـــة، ودعـــم التغيIـــ3 الـــال ز

كما �س�& ا��امعات إ'& إقامة شراTات مجتمعية، من خالل ). Ostrander, 2004,78(وديمقراطية
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 منـافع متعـددة إمداد مؤسسات ا��تمع وقطاعاتھ بموظفIن مـؤ,لIن، لتلبيـة احتياجاKªـا، وتحقيـق
  ).(Hansman,Gauntner,2017,104لصا�â ا��امعات 

وتفيــد الــشراكة ا��امعــات �ــ� جعلnــا عyــ& تواصــل مــستمر مــع ا��تمــع؛ وذلــك مــن خــالل 
لالبحث عن حلو للمشكالت ال�q تواجھ ا��تمع، و�سا,م �� حل مشPلة تمو0ل ا��امعـات، وتز0ـد 

 كمــا تفيــد املؤســسات ا��تمعيــة �ــ� إتاحــة الفرصــة لnــا مــن كفاءKªــا، وت8ــ3ز العلمــاء املبــدعIن لــدKñا،
ـــــستقبلية،  ــــ& املعرفــــــــة العلميــــــــة والتقنيــــــــة املـــ ـــــة، والوصــــــــو إ'ــــ ــ ــــــوث التطبيقيــــــــة ا�tديثـ لملتاMعــــــــة البحــ

0ــــــادة العوائــــــد املاديــــــة لتلــــــك املؤســــــسات ـــامعيIن، وcالتــــــا'�  ادكــــــة، (زو:ســــــتفادة مــــــن ا��8ــــــ3اء ا��ـــ رد
راكة قد حققت أ,دافnا، وعادت بالنفع العام واملص×tة نوcالتا'� تPو الش). 161، 2014ومعا¿عة، 

ات وإمPانيــــات Tـــل م�Kمــــا، و_ــــسnم �ــــ�  ٍاملتبادلـــة عyــــ& الطــــرفIن؛ ممـــا يــــؤدي إ'ــــ& تحــــسIن وتطـــو0ر قــــد ر
باإلضافة . لالتقليل من اعتماد املؤسسات ا��تمعية عy& ا�tلو ا��ا,زة وا��38ات ]جن�ية املPلفة

ـــة ـــوث التطبيقيــ ـــل عyـــــ& إكـــــساب إ'ــــ& أن إجـــــراء البحــ ـــع وقــــضاياه، �عمــ  الناMعــــة مـــــن مـــــشكالت ا��تمــ
ه إ'ـ& ثقKLـا �ـ� الـدو الـذي يمكـن أن  را��امعات مصداقية لدى مؤسسات ا��تمع، و,ذا يؤدي بـدو ر

  . تقوم بھ ا��امعات �� خدمة ا��تمع وتنمية البwئة

ة ال%�امج   :رمف1وم إدا

حيـث بـدأت تأخـذ ا,تمامـا "  مـاٍتقنيـة جديـدة إ'ـ& حـد"أKÝـا ) Haidar, 2016(يـذكر ,ايـدر 
ً

ع كبIــ3 جــدا ينقــسم إ'ــ&  _ع أو لــدKñا مــشر ك �ــ� العديــد مــن املــشا م4°ايــدا لــدى املنظمــات ال�ــq �ــشا
ً ً

و ر ر
ة ال38نـامج  عات فرعيـة يـصبح الـتحكم مـن خـالل مفnـوم إدا رمـشر تـو )p.1-2(و  ,Artto(ر، كمـا يؤكـد أ

2009 ( �� 3Iل كبPشM مnة ال38امج لم �س ي]ساس النظر الذي يمكن أن ت�ó�ß عليھ رأن أدبيات إدا
سKLا ا��اصة   ،)p.1(رمما

ة ال8ـ3امج وفـق معـاي3I معnـد إيـھ õـي أم ôـ�  �ع�ـq ت�ـسيق وتوجيـھ وتنظـيم ) (A B M Gروإدا
_ع و]عمــال لتحقيــق نتــائج محــددة وتحقيــق فوائــد اســ34اتيجية مرcطــة  رمجموعــة مــرتبط مــن املــشا

_ع )54ه، ص1436الــصادق، (بأعمــال املؤســسة  ة املــشا ر، كمــا ¿عرفnــا معnــد إدا عyــ& ) PMI,2013(ر
ة املركز0ة امل�سقة لل38امج ال�Kª qدف إ'& تحقيق فوائد اس34اتيجية: أKÝا َ;دا

ِ   .ر

نة القيود الرئwسية لل38امج، ) Haidar, 2017(ىو0ر حيدر  ة ال38امج �عمل عy& موا زأن إدا ر
ة حيـــــاة ا ل38نـــــامج، وذلـــــك عyـــــ& أســـــاس القـــــيم املرجعيـــــة، روتـــــوفر لnـــــا أدوات اتخـــــاذ القـــــرار خـــــالل دو

  ).p.1(لومقايwس ]داء و;جراءات املعمو ¯Kا، وأ,دف ال38نامج 

ة عyــ&  ة ال8ــ3امج �ــساعد عyــ& تــوف3I إطــار ¿ــستطيع التنظــيم ;دار مــن خاللــھ القــد روإدا ير
جية، وابتPار طر للتعامل مع مثل ,ذه  نة مع التغ3Iات �� البwئة ا��ا قالتكيف بمر ر التغي3Iات، من و

ة عy& القيام بأ�شطة متPاملة لتعز0ز القيمة الPلية  رأجل تحقيق شامل للمnام، كما أKÝا توفر القد
_ع ال�q يتضم�Kا ال38نامج    ).Ohara,2005,p.31(ر��موعة املشا

ة ال8ـــ3امج ولكـــن ) Steinfor, 2017(رو0ؤكــد ســـتwنفو رأنـــھ لـــم يــتم التوســـع �ـــ� من�Eيـــة إدا
_ع، ييجر بحKûا وتطو0 ة املـشا نـة مـع من�Eيـة إدا رر,ا MشPل أفضل نظرا للفوائد ال�q يحققnـا باملقا ر ر

ً

õعــIن  ة ال8ــ3امج MــشPل م×tــوظ عyــ& مــدى الــسنوات ا��مــسة و] روأن ,نــاك تطــو �ــ� من�Eيــات إدا ر ر
ة ال38نـــــامج ,ـــــو لتحقيـــــق  راملاضـــــية وال تـــــزال تتطـــــو مـــــن الناحيـــــة النظر0ـــــة والتطبيقيـــــة، وجـــــو,ر إدا ر

ع ,و الRسليم �� الوقـت ا�tـدد، الفوائد من : ة املشر وسRثمار مع الشرTاء، �� حIن أن جو,ر إدا ر
  ).p.789(واملI°انية 
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�اتيجية �ة ال%�نامج 'س  Strategic Program Managementرنموذج إدا

د ,ــــــذا النمــــــوذج بر0تــــــو ـــمھ) Prieto,2008(رأو ــــ34اتيجية : واســـ ة ال38نــــــامج :ســ ـــــوذج إدا رنمـ
Strategic Program Management) (ــــ�Q ـــــسيةwئ ;ســـــ34اتيجية، : رحيــــث يـــــرتبط Mــــستة أMعــــاد 

ة التغي3I التنظيqr، والعمليات، والتقييم، والتحسIن املستمر   )p.8(روا�tوكمة، وإدا

ســتھ امليدانيـــة، حيـــث أن ,ـــذا النمـــوذج يتـــداخل مـــع  روقــد اعتمـــد الباحـــث عyـــ& ,ـــذا النمـــوذج �ـــ� دا
ة املnنيــــة لل8ـــ3امج �ــــ� Mعــــض نمـــوذج كفــــاءات مــــد: النمـــوذجIن الــــسابقIن رير ال8ـــ3امج، ونمــــوذج ;دا ي

ة ال38امج، ¿شمل ]Mعاد Ûتية  :ر]Mعاد، و�Q جميعnا نماذج ,امة ومكملة لتطو0ر إدا

�اتيجية   -أ �  'س

ة العليــا، يPــو مــستمدا  ة عــن إطــار عــام يرشــد التفكIــ3 والتــصرف، تتخــذه ;دا :ســ34اتيجية عبــا
ً ن ر ر

ات مــن ],ــداف العليــا للمؤ رســسة ليــصبح Mعــد تب�يــھ وســيلة لتحقيــق تلــك ],ــداف وموجnــا للقــد
ً

ـــا  د,ــــا صــــوب التطــــو0ر املــــستمر ملوقفnـ ة �ــــ� �عبئــــة موا راملــــص3Iية املــــستقبلية ا'ــــ� تتخــــذ,ا تلــــك ;دا ر
جيـة وصـوال إ'ـ& أداء  التنافq�Â وملـواطن قوKªـا، مـن خـالل إحـداث املوائمـة والتكيـف مـع البwئـة ا��ا

ً
ر

_ــــع : "بأKÝـــا) 2015(، و_عرفnـــا املغرõـــي )24.، ص2017التـــوم، "(رســـالKLا زخطـــة العمـــل ال�ـــq تـــصف تو
د واملnــام مــن أجــل التعامــل مــع البwئــة وتحقيــق أ,ــداف املنظمــة، و]صــل �ــ� :ســ34اتيجية ,ــو  راملــوا

  ).81.ص" (ناختيار القيام باأل�شطة MشPل مختلف عما يقوم بھ املنافسو

ة املعاصـــر 0خ روقــد ا,ــتم Mعـــض علمــاء ;دا 0ــة، ومـــ�Kم أســتاذ التـــا ر0ن باإلســ34اتيجية �ــ� أبحاثـــھ ;دا ر
د ]مر0كية  فا ر;دار �� جامعة ,ا ر حينما استعرض الnياTل التنظيمية للشرTات ) ألفر0د شاندلر(ي

õع اسـ34اتيجيات تتعلــق بـالنمو والتطـو مؤكــدا أن تنميـة وتطـو الnياTــل  رالك8ـ3 �ـ� أمرP0ـا وخــرج بـأ ر
ً

ر ى
  ).18. ، ص2017سعد، (Pل أساq�è عy& :س34اتيجية التنظيمية ¿عتمد Mش

 vwxد`ا جيو �اتيجية تتمثل 
	 zعض العمليات أو�  :و�	) 2017(روالعمليات aساسية لالس

جية(التحليل البيqþ للبwئة  .1   ).رالداخلية وا��ا

ـــ34اتيجية .2 ـــالة، وتوصــــيف أكîــــ3 تفــــصيال أل�ـــــشطة : صــــياغة :سـ 0ــــة العامـــــة والرسـ و�ــــشمل الر
ً ؤ

  .صا�â املنظمة، و0تم من خاللnا تحديد ],داف :س34اتيجيةومنتجات وم
  .و�Q ترجمة عملية للتوجnات :س34اتيجية العامة: ],داف :س34اتيجية .3
لال�ـــq ت34كـــز حـــو وصـــف التوجـــھ العـــام للمنظمـــة مـــن حيـــث :تجا,ـــات نحـــو : :ســـ34اتيجيات .4

ة ]�ــشطة املتعــددة، والعالقــة بــIن املن ظمــة وا��موعــات ذات املــصا�â، رالنمــو وأســاليب إدا
  .واملداخل ال�q يمكن للمنظمة استخدامnا لز0ادة العائد عy& :سRثمار

وQــ� أداة الــرcط بــIن عمليــة تPــو0ن :سـ34اتيجية وعمليــات التنفيــذ لnــا، وQــ� �عــد : الـسياسات .5
ا مرجعيـا يجـب :,تــداء بـھ بواسـطة ]قـسام و]فــراد عنـد سـعKÇم لتنفيـذ :ســ34ا إطـا

ً ً
تيجية ر

  ).63-61.ص(
ـــــــة للــــــــــدكتو  0ـــ ا إدا ــــــــا ــــاك أفPــ ــــــ34اتيجيات ,نــــــ ـــــــاح :ســــ رولنجـــ ر ر

ً
ش" ــــــ ـــا)Welch"(و0لــــ ـــن :  م�Kـــــــ التخyــــــــــ� عـــــــ

ات الفرديـة، ومـنح الثقـة للعـاملIن مـع تفـو0ض الـصالحيات، والتخyـ�  رالب3Iوقراطية، و���يع املباد
ام با��انـب :ســ34اتي}� عـن التقنيـة املتدنيــة واملكننـة املتخلفــة والnيPليـة الوظيفيــة املـض�ية، :ل4ــ°

حـة، فnـم معـادالت الـسو ا�tديثـة واملعقـدة، وأخIـ3ا التـأقلم مـع املـستجدات ومـع  ات املطر قل×�يا و ر
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ــــدود حيـــــث يفـــــتح ا��ـــــال أمـــــا ا��ميـــــع  ، واعتمـــــاد مبـــــدأ شـــــراكة بـــــال حـ ة والتطـــــو رمعطيـــــات ا�tـــــضا ر
,م كشرTاء حقيقIن وفاعلIن �� مسار العملية ;نتاجية    ).19.، ص2018سعد، (رللمسا,مة بأفPا

ن  ده عبـــده وآخـــر �اتيجية 
ـــ	 املؤســـسات مـــا أو�وومـــن مقومـــات )ســـ اســـ��م حـــو ) 2017(ر ل
ـــ	 د ر
�اتيجية�ة )س   :ر)دا

  .:,تمام بأ,داف جماعات أ�tاب املصا�â ومشاركKLم �� صياغة :س34اتيجية .1

ة وا�tة .2 ٍصياغة :س34اتيجية بصو  .ر
قياغة ;ســ34اتيجية، لwـسnل ا�ــسياب املعلومــات وطــر إيجـاد توافــق بــIن الnيPـل التنظيrــq وصــ .3

 .:تصال
ـــ� �ــــسnيل التنفيــــذ  .4 ة ملــــا لــــھ مــــن دو �ـ ـــع :ســــ34اتيجية ا��تــــا ـــة تتما�ــــ�� مـ راختيــــار أنمــــاط قياديـ ر

 .:س34اتي}�
 .�عز0ز القيادة الداعمة واملدركة الحتياجات العاملIن وال�q �عمل عy& توف3I ,ذه :حتياجات .5
جــة مــن ا�tر0ــة �ــ� التــصرف ومــشاركKLم �ــ� وضــع ا��طــط واتخــاذ تمكــIن العــاملIن ومــ .6 رنحnم د

ات، و:,تمام بتحفI°,م ماديا ومعنو0ا القرا
ً

 .ر
 ال34كI° عy& كفاءة وسائل :تصال واستخدام تكنولوجيا حديثة .7
ة �ساعد عyـ& سـرعة ا�ـسياب املعلومـة وا�tـصو علKÇـا �ـ� الوقـت  .8 لتوف3I نظم معلومات متطو ر

 ).145-144.ص(املناسب 
ة بــــرامج الــــشراكة ا��تمعيــــة 
ـــــ	  �اتيجية لتطــــو�ر إدا�روتأس�ــــسا ع�ــــ� مــــا ســــبق؛ فــــإن وجـــــود اســــ

ً

 :ا��امعات يتطلب ��ي

ة العليـــا �ـــ� ا��امعـــة، وتمكـــIن مـــدير بـــرامج الـــشراكة الـــذين لـــدKñم  • يدعـــم إيجـــاõي مـــن قبـــل ;دا ر
مة لتنفيذ,ا ات الال زالكفايات واملnا   .ر

ـــاط قوتـــــھ وضـــــعفھ، والفـــــرص املتاحـــــة التحليــــل البيþـــــq للمجتمـــــع ا� • tـــــيط ومؤســـــساتھ، وفnـــــم نقــ
 .والتحديات

 .ايجاد ,يPل تنظيqr يRناسب مع ;س34اتيجية ا��ديدة •
ــــشراكة وصــــــناعة  • ــــدود؛ لwــــــسا,م جميــــــع املــــــستفيدين مــــــن بــــــرامج الــ اعتمــــــاد مبــــــدأ شــــــراكة بــــــال حــ

 .;س34اتيجية
  ا�cوكمة  -ب 

:  بـــــIFC (ance CorporationInternational Fin(�عرفnـــا مؤســـسة التمو0ــــل الدوليـــة 
ة الـشرTات والـتحكم �ـ� أعمالnـا" ، .ت.مركـز أبـو ظ�ـq ل×tوكمـة، د"(رالنظام الذي يـتم مـن خاللـھ إدا

" ;طـار الـذي تقـوم امل�ـشأة مـن خاللـھ بالتوجيـھ واملراقبــة: "بأKÝـا) 2017(، و_عرفnـا ا�tيميـد )5-ص
  ).38.ص(

لية : nــاوKªــدف ا�tوكمــة إ'ــ& تحقيــق عــدد مــن ],ــداف أ,م والــشفافية واملــساءلة واملــسؤ
ئwــسية  ليات وا�tقــو بــIن ثالثــة أطــراف  رواملــساواة، حيــث تقــوم ا�tوكمــة بRنظــيم وتقــسيم املــسؤ ق و

�Q :1 ( اء أو املسا,موTة ) 2نالشر ة التنفيذية) 3رمجلس ;دا   .ر;دا
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õعة رTائز ل×tوكمة و�Q) 2017(و_ش3I ال38اك    :رإ'& أ

ـــــود : الــــــشفافية .1 ــــة بــــــاألجnزة مــــــن خــــــالل وجـ ــــصاح عــــــن املعلومــــــات ا��اصــ ــــوانIن باإلفــ بــــــرامج وقــ
لية واملساءلة لألجnزة  وا�Ptومية وتPلفKLا، وتوف3I املعلومات للمستفيد الذي ¿عز مبدأ املسؤ ز

  .ا�Ptومية

ــــــشاركة .2 ـــاع ا�Ptـــــــــومي وا��ـــــــــاص : املـــ ــــــــص×tة بالقطــــــ ــــtاب املـ ــــة املـــــــــشاركة أل�ـــــ ـــــوف3I فرصـــــ أي تــــ
0ةومؤسسات ا��تمع املد�ي �� صياغة ;  .رجراءات والعمليات ;دا

مـــن خـــالل تــــوف3I آليـــة وا�ـــtة ومحـــددة وعادلــــة وموضـــوعية للمحاســـبة عـــن مــــدى : املـــساءلة .3
 .تحقق ],داف بالكفاءة والفاعلية املطلوcة

ضوح وجودة : نسيادة القانو .4 وسر0ان قوانIن وأنظمة الدولة عT &yافة املتعاملIن دو تميI°، و ن
 ).11-7ص(حتياجات املستفيدين ]نظمة ومالئمKLا لتطلعات وا

 UNDP (United Nations Development(وقــــد تب�ــــ� برنــــامج ]مــــم املتحــــدة ;نمــــا�ي 
Programme ـــــال العامـــــــة ــــع قطاعـــــــات ]عمــ ـــ� جميـــ ــــــسات �ــــ ــــــسية �tوكمـــــــة املؤسـ ئwـ  3Iـــاي ر �ـــــــسعة معــــ

 :كما ي�y) 2011(وا��اصة، وذكر,ا لفتھ 

  لعالقة ضمن ]طر القانونيةاملشاركة �� اتخاذ القرار ��ميع الفئات ذات ا .1

، أي تــوف3I املرجعيــة القانونيــة �ـ� تنظــيم العالقــات وفــصل الــسلطات، و0تطلــب  .2 نحكـم القــانو
 وضوح القوانIن وشفافيKLا وا���امnا بالتطبيق

الشفافية، و�ع�q توف3I املعلومات الدقيقة وإتاحة ا��ال أمـام ا��ميـع لالطـالع علKÇـا وتوسـيع  .3
 دائرة املشاركة

ة املؤسسات عy& خدمة ا��ميعحسن  .4  .ر:ستجابة و�ع�q قد
 و�ش3I إ'& التوسط بIن املصا�â ��ميع الفئات: التوافق .5
نو�ع�q إعطاء حقو متPافئة ��ميع املستفيدين دو تميI°: املساواة .6  .ق
لIن: ا�tاسبة .7  .وو�عIن وجود نظام متPامل للمساءلة وا�tاسبة لألفراد واملسؤ
0ــــة :ســــ34اتيجية ال�ــــ .8 ـــع أMعاد,ــــا ومPوناKªــــا ؤالر . ص(Kª qــــدف لتحــــسIن أوضــــاع املؤســــسة بجميـ

540.( 
دنية، أن إيجاد نظام ) 2017(يوتذكر ال��ر والسعود  اسKLما عن ا�tوكمة �� ا��امعات ] ر�� د ر

ح الفر0ــق الواحــد،  0ــة وأعــضاء ا��ــالس للعمــل بــر ول×tوكمــة �ــ� ا��امعــات ¿ــساعد القيــادات ;دا ر
ـــاء بمـــــستو0ات الع تقـ مـــــل و;نجـــــاز، و_ـــــساعد عyـــــ& �ـــــشر مفـــــا,يم الـــــشفافية وال°ا,ـــــة والعدالـــــة رو:

_س والطلبـــة، ممـــا يـــنعكس عyـــ& أداء ا��امعـــات  ة وأعـــضاء ,يئـــة التـــد رواملــساواة بـــIن مجـــالس ;دا ر
 qrوالعال qrان التنافس ;قليPا �� مnضع  ).79-78.ص(ووجودة التعليم وتحسIن مخرجاKªا، و

ة لو0مكـــن القـــو أنـــھ �tوكمـــة بـــرا رمج الــــشراكة ا��تمعيـــة �ـــ� ا��امعـــات يتعـــIن �ـــشكيل مجلــــس إدا
ة التنفيذيــــة لل38نــــامج، حيـــث يقــــوم ,ــــذا ا��لــــس  رمPـــو مــــن الــــشرTاء وممثلــــIن عـــن ا��امعــــة و;دا ن

ه �� �Ûي   :ربدو

  .تحديد ],داف الرئwسية للشراكة •

 .ة و:تفاق بIن ]طراف عy& صياغة موحدة للوائح وأنظمة الشراكة ا��تمعي •
 .تحديد آليات املساءلة وا�tاسبة والرقابة عy& تنفيذ برامج الشراكة •



 
استراتيجية مقترحة لتطوير إدارة برامج الشراكة المجتمعية في 

   فيصل دمحم عبدهللا الشهراني/د  الجامعات السعودية في ضوء نموذج اإلدارة االستراتيجية للبرنامج 

 

 

248 

 .لالتأكد من الوصو إ'& جميع شرائح ا��تمع ا��تلفة •
د املالية من تلك ال38امج •  .رتوف3I ا�tماية للموا

ة التغي�� التنظي�v  -ج    رإدا
وجيـــا �عـــددت وتنوعـــت مفـــا,يم التغيIـــ3 التنظيrـــq، فمـــن البـــاحثIن مـــن ركـــز عyـــ& التكنول

 ،qrئة التنظيمية للمؤسسة والسلوك التنظيwالب &yم من ركز عK3، وم�Iاملستخدمة �� �عر0فھ للتغي
ومـــ�Kم مـــن ركـــز عyـــ& :ســـ34اتيجيات وا��طـــط وإجـــراءات وقواعـــد العمـــل ¯Kـــدف التكيـــف وتحـــسIن 

  .]داء

نـب والتغي3I التنظيqr أحد أ,م أنواع التغي3I �� املؤسسات Mس�ب اق34انـھ بمختلـف جوا
ســـالKLا، أو مـــن حيـــث عملياKªـــا ومnامnـــا، أو مـــن حيـــث ,ياTلnـــا  KL0ـــا و راملؤســـسة، ســـواء مـــن حيـــث ر ؤ ً

التنظيميـــــة، أو مـــــن حيـــــث ســـــلوك ]فـــــراد واتجا,ـــــاKªم و;جـــــراءات املنظمـــــة وتقنياKªـــــا املـــــستخدمة 
) ، 3I157.، ص2015يالعس(  

مخططــة أو غIــ3 والتغيIــ3 التنظيrــq �ــشاط حتrــq، مــستمر، تفــاؤ'�، يقــوم عyــ& اســتجابة 
نمخططة أو محتملة، وذلك بإحداث �عديالت �� Mعض أو جميع العناصر ال�q تتPو م�Kا املؤسسة 
نوتPو ع38 مراحل معينة باستخدام أدوات محددة من قبل أعـضاء املؤسـسة، أو مـن طـرف جnـات 

جيــة متخصــصة لالنتقــال ¯Kــا مــن  �ــ� نإ'ــ& حيــث ترغــب أن تPــو عليــھ املؤســسة ) الوضــع الــرا,ن(رخا
نة، (من أجل تحقيـق أ,ـداف اسـ34اتيجية MـشPل أفـضل ) الوضع امل�شود(املستقبل  ، 2009رالـسPا

  ).52.ص

ة التغي3I التنظيqr الفاعلة �ستلزم وجود جnاز لرصد Tافة التغ3Iات ال�q تحدث ��  روإدا
جية أو الداخلية للمؤسسة، وتحديد البدائل املناسـبة للتعامـل مـع ,ـذه التغIـ3ا ت ال�ـq رالبwئة ا��ا

لتمتد إ'ـ& Tافـة عناصـر,ا ككيـان واحـد يـصعب �غيIـ3 جـزء بمعـز عـن Ûخـر، و�ـشمل عمليـة التغيIـ3 
0ة    ).23.، ص2012الغامدي، (رTل املستو0ات ;دا

اسة  ة التغ3I التنظيqr كما جاء �� د روإدا �Q منDE علqr لھ أسس وقواعد ) 2011ن�يل، (ر
اسـKLا ¯Kـدف تحـض3I اسـ34اتيجيات مالئمـة حـسب يقـوم برصـد تقلبـات التغيIـ3 �ـ� بwئـة املؤسـسة ر ود

اKªم وأنمــاط  رإمPاناKªـا وأ,ــدافnا، مـع العمــل عyـ& تطــو0ر املــوظفIن عـن طر0ــق التـأث3I �ــ� قـيمnم ومnــا
ة التغي3I تبحث ومـا عـن أفـضل  رسلوكnم و�غي3I التكنولوجيا املستخدمة والnياTل التنظيمية، وإدا

Qلفة والفعالية، وPـ3 أو قالطر من حيث التIللتغ �Øة نظر,ا �ستخدم إما ]سلوب الـدفاnمن وج �
  ).45.ص(]سلوب ال�Eومي 

اسـة سـماحة  ة التغيIـ3 التنظيrـq عyـ& املؤسـسات الــصغ3Iة ) 2017(رو�ـ� د رحـو تـأث3I إدا ل
ة التغي3I التنظيT �Q qrاآل�ي دت مجاالت �شملnا إدا روالكب3Iة؛ فقد أو   :ر

3 �� ,ذه ا�tالة إما إحداث أعمال وأ�شطة جديدة، أو نوP0و شPل التغيI: ]�شطة و]عمال .1
  .ىدمج أ�شطة مع أخر أو إلغاء أعمال وأ�شطة قائمة

ة جديدة أو :ستغناء عن Mعضnم، : يالعنصر ال�شر .2 رإما بز0ادة العاملIن الذين يتمتعو بمnا ن
0ب، وتنمية املوا,ب ة بواسطة التد 0ادة ا��38ة واملnا رأو  ر  .ز

 �ــــ� ,ــــذه ا�tالــــة يقــــوم عyــــ& إلغــــاء سياســــات قائمــــة أو إدخــــال سياســــات والتغيIــــ3: الــــسياسات .3
 .جديدة أو �عديل السياسات املطبقة، بما يتوافق و],داف :س34اتيجية املطبقة

د املادية .4  .وتتضمن �غي3I عدد ونوع Ûالت أي الRس×â بالتقنية ا�tديثة: راملوا
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ال�ـــq تنجـــز ]عمـــال Mـــسرعة وcكثافـــة أي بإدخـــال ;جـــراءات ا�tديثـــة : قطـــر وإجـــراءات العمـــل .5
 .ىوتقلل التPلفة وترفع من مستو جودة ا��دمة

6. qـــ و_عت8ــــ3 مــــن أكîــــ3 ا��ــــاالت عرضــــة للتغيIــــ3 ألنــــھ ســــت34تب عنــــھ �غيIــــ3ات �ــــ� : الnيPــــل التنظيrـ
ً ُ

0ة، أو دمج  رالعالقات التنظيمية و0حدث ,نا بإعادة النظر �� تقسيم املصا�â والوحدات ;دا
ات مع Mع ات جديدة ر;دا  )7.ص(رضnا البعض أو إيجاد إدا

لة عــن بــرامج الــشراكة  ات املــسؤ ة التغيIــ3 التنظيrــq �ــ� ;دا وو0ــر الباحــث أنــھ لــضمان نجــاح إدا ر ر ى
  :ا��تمعية �� ا��امعات يتطلب �Ûي

• qr3 التنظيIتحديد وحدة معينة لرصد متطلبات التغي.  

ة التغي3I التنظيqr تبدأ من تحديد ; • ة بـرامج روضع خطة إلدا 0ـة والرسـالة إلدا رس34اتيجية والر ؤ
 .الشراكة ا��تمعية

ة الشراكة •  .رتحديد أ,داف التغي3I �� إدا
ة بــــــرامج الـــــــشراكة  • ــــة بـــــــإدا ـــاالت املتعلقــ ــــع ا��ــــ ــــq جميــ ـــــ3 التنظيrـــ ة التغIـ رأن �ــــــشمل خطـــــــوات إدا ر

د املادية، واللوائح والسياسات: ا��تمعية مثل رالnيPل واملستو التنظيqr، واملوا  .ى
  العمليات  - د 

ُيقــــصد بالعمليـــــات ,نـــــا مجموعـــــة مـــــن ;جـــــراءات و]�ـــــشطة املتداخلـــــة لتحقيـــــق �ـــــشاط 
نللمؤسسات، يمكن أن تPو عy& أساسية مثل التخطيط والتنظـيم والت�ـسيق والرقابـة أو مـساندة 

0ب أو التوظيف أو املش34يات إ��  دي والرميان، "(رمثل التد   ).21.، ص2017رالبوا

ة Prieto.2008) (و0ضيف بر0تو  رأن ,ذه العمليات ترتبط بPل العناصر ]ساسية �� إدا
  ).p.11(ال38امج من خالل ]�شطة اليومية املنفذة 

ة ال8ــ3امج ة تPامــل ال8ــ3امج، : رومــن العناصــر ]ساســية �ــ� إدا ة املاليــة، وإدا ة :تــصاالت، و;دا رإدا ر ر
د، وا��ـــاطر  لو0مكـــن القـــو إن وجـــود دليـــل ، )Zanoti, 2013,p.18(رواملـــش34يات، وا��ـــودة، واملـــوا

0ب املوظــــف ا��ديـــــد، ودعــــم تطـــــو0ر  ــ� توجيـــــھ املــــوظفIن، و�ـــــسnيل عمليــــة تـــــد رللعمليــــات ¿ـــــسا,م �ــ
3Iاجة إ'& التغيtالعمليات عند ا�.  

نوعــــادة يتPــــو دليــــل العمليــــات مــــن ً
ـــل التنظيrــــq، والوحــــدات واملnــــام، والعمليــــات :  املقدمــــة، والnيPـ

ـــل �ــــشاط، ولPــــل ـــدة، ولPـــــل وظيفــــة، ومؤشــــرات ]داء، ونمــــاذج التقيــــيم والتطـــــو0ر املعتمــــدة لPـ  وحـ
دي والرميان، (   ).52.، ص2017رالبوا

د`ا شرف الدين  ناك مراحل لبناء دليل العمليات أو   :�	) 2012(ر̀و

وتتضمن إعداد خر0طة للعمليات والعالقات املوجودة بي�Kـا، : توضيح للعمليات: املرحلة ]و'& •
0ة وا�tة لnا وإمPانية تحسي�Kاثم وصف تلك العمليا   .ؤت إلعطاء ر

التأكــد مــن موائمــة :ســ34اتيجية مــع العمليــات، مــن خــالل إعــداد وcنــاء لوحــة : املرحلــة الثانيــة •
 .القيادة :س34اتيجية للعمليات

 .قيادة العمليات وتقييمnا ثم تحسي�Kا: املرحلة الثالثة •
اســة  اســـات ال�ــq تناولـــت العمليـــات د رومــن الد اســـKLا ) 2010، نحنـــو(ر دت �ـــ� د رحيــث أو ر

0ــة م�Kــا إعــادة ,ندســة العمليــات، والغــرض م�Kــا تحــسIن العمليــات  رنمــاذج لتحــسIن العمليــات ;دا
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0ـــة غIـــ3 الفعالـــة، وتحـــسIن جـــودة املنـــتج و]داء ملواجnـــة التغIـــ3ات والقـــو العامليـــة، وإحـــداث  ى;دا ر
تحقيق سرعة إنجاز العمل، وتحديد ي�غي3I جذر وسر_ع �� منظمات ]عمال وتخفيض التPاليف و

ت  ت وشــــــو 0ـــــة داخــــــل املنظومـــــة، م�Kــــــا نمـــــوذج ديفنبــــــو ــــستقب�y للعمليــــــة ;دا رالـــــشPل و;طــــــار املـ ر ر
)Devan Port & Short (اK0ة م� تصميم : رالذي تضمن خمس مراحل إلعادة ,ندسة العمليات ;دا

صـــــد العمليـــــ ـــية لnـــــا، و رتـــــصو وا�ـــــâ للمنظمـــــة، وتحديـــــد ],ـــــداف ]ساســ ســـــة، ثـــــم بنـــــاء ر رات املما
اسـKLا عyـ&  رالعمليات ا��ديدة، وأخ3Iا تصميم نموذج التفاعل للعمليات ا��ديدة، كما أكـدت �ـ� د

ً

أس املال ال�شر والس�� من أجـل  صيد  0ة �� املؤسسات التعليمية لرفع  يتحسIن العمليات ;دا ر ر ر
ات ] فـراد عyـ& املـشاركة الفعالـة �ــ� ربنـاء أنمـوذج �عليrـq أكîـ3 فاعليـة وجـودة، ¿ـسnم �ـ� تطـو0ر قـد

ة ا��تمع، بما يتفق ومتغ3Iات العصر، ومتطلبات سو العمل وحاجات ا��تمع  قإدا   ).32-24.ص(ر

اســة الـــشمر يود لالــذي تنـــاو متطلبـــات تطــو0ر العمليـــات �ـــ� جامعــة الPو0ـــت �ـــ� ) 2013(ر
0ــة، والقيــادة : رخمــسة محــاو Qــ� ســة العمليــات ;دا رالnيPــل التنظيrــq، ومما 0ب ر را��امعيــة، والتــد

املــستمر، و:تــصال الفعــال وتكنولوجيــا املعلومــات، وقــد اســتخدم الباحــث مــنDE البحــث الوصــفي 
ة ال34بو0ـــة  _س املتخصـــصIن �ــ� مجـــال ;دا روطبقــت أداة البحـــث عyــ& عينـــة مــن أعـــضاء ,يئـــة التــد ر

اســـة إ'ــــ& وضـــع تـــصو مق4ـــ3ح لتطـــو0ر العمل) 33(وcلغـــت العينـــة  رخبIـــ3ا، وخلـــصت الد ر
ً

0ــــة  ريـــات ;دا
0ــة وآليــات  ربجامعـة الPو0ــت يتPــو مـن مجموعــة مــن ا�tـاو تمثــل متطلبــات تطـو0ر العمليــات ;دا ر ن

  .تنفيذ,ا �� ضوء مدخل إعادة الnندسة

ات  0ــــة �ــــ� إدا صــــد العمليــــات و]�ــــشطة ;دا روcنــــاء عyــــ& مــــا ســــبق يــــر الباحــــث أ,ميــــة  ر ر ى ً

ودKªـا بمـا يـتالءم مـع متطلبـات �عز0ز,ـا، و0ـتم الشراكة ا��تمعية �� ا��امعات وتحـسIن كفاءKªـا وج
ضـعnا : ذلك مـن خـالل وصـد وتحليـل العمليـات �ـ� جميـع بـرامج الـشراكة ا��تمعيـة، ثـم تـص�يفnا و ر

ا�ـâ للعـاملIن، والتأكـد مـن موائمKLـا السـ34اتيجية ا��امعـة، وتحـسي�Kا مـن خـالل  و�� دليل محـدد و
  .عمليات]ساليب العلمية ا�tديثة مثل إعادة ,ندسة ال

  التقييم  -ه 

ة ال8ـــ3امج Qـــ� التقيـــيم، و0تعلـــق بقيـــاس  رمـــن الوظـــائف املnمـــة ال�ـــq يجـــب أن تقـــوم ¯Kـــا إدا
كفايــة ال8ــ3امج وال�ـــشاطات ا��تلفــة، ومـــن ثــم تحديـــد مــاذا عليـــھ أن يفعــل �ـــ� املــستقبل، والتقيـــيم 

اعليــة  عـن نوعيــة وفدقيقــةعمليـة ,ــدفnا املـساعدة �ــ� �ـشكيل حكــم مب�ــq عyـ& حقــائق ومـشا,دات 
  ).62. ص. 2000. الطو0ل(نظام ما 

ع أو خدمــــة أو مؤســــسة،   ووKñـــدف التقيــــيم إ'ـــ& تحديــــد املــــستو ا�tـــا'� ل38نــــامج أو مـــشر ى
  .ىبwنما التقو0م ,و املرحلة الالحقة Kñدف إ'& تحسIن و�عديل وتطو0ر املستو ا�tا'� لل38نامج

ة �ـ�والتقييم عملية مستمرة طوال حياة ال38نامج، و_شمل  ال8ـ3امج النا�tـة مراجعـة ر إدا
  :�Ûي

  . فعالية ال38نامج •

 ).Prieto, 2008,p.13؛(املقايwس املوضوعة لقياس Tل ]Mعاد املرتبطة بال38نامج  •
و,ناك قوانIن يجب اتباعnا ح�� يPو التقييم فعاال و�tيحا م�Kا

ً ً   :ن

  .اختيار املقيمIن بPل عناية .1
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 .داف ال38نامج وأ,ميتھأن ¿عطى املقيمIن �عليمات وا�tة بال�سبة أل, .2
 .أن يتفnم املقيم جميع العوامل الرئwسية والفرعية ال�q أثرت �� ال38نامج .3
 .رأن يتفnم املقيم شعو ]فراد وحساسيKLم تجاه أي نوع من التقييم .4
5. qوالف� �Øو:جتما q�Âه النف  .راعتبار التقييم �� إطا
ـــ .6 ئـــــة أو حــــاالت إنحــــراف عــ ، 2013املغرõـــــي، (ن ],ــــداف رعyــــ& املقــــيم أن يحـــــذر مــــن عوامــــل طا

 ).434.ص
ـــت�يانات  ـــــــة واملقــــــــابالت و:ســـــ نـ ـــــل املالحظــــــــة واملقا ــــــاليبھ مثـــ ـــــيم وأســ روتتعــــــــدد أدوات التقيـــ
��الت واملقـــــــايwس وصـــــــندو  ــــ أي ا��موعـــــــات املـــــــسKLدفة، والرجـــــــوع إ'ـــــــ& امللفـــــــات والـــ قواســـــــتطالع  ر

ة العملية وتحليـل التبـاين املت رالشPاو وصندو :ق34احات وتحليل قد ق قاسـم وأبـو النـصر، (عـدد ى
 ).922-921، ص2005

ضــــــع معــــــاي3I إنجــــــاز،  ــــسية للمؤســــــسة، و ــــ& تحديــــــد ],ــــــداف الرئwــ ــــيم ينطــــــو عyــ ووالتقيــ ي
 q3 ال�Iوتحديد املدى الذي وصلت إليھ ],داف، وإبراز التفاوت الذي وصلت إليھ ],داف واملعاي

وضعت لPل ,دف، وأخ3Iا تفس3I النتائج 
ً

  .)64. ، ص2000الطو0ل، (

اسة قاسم وأبو النصر  دا عددا من النماذج لتقييم وتقو0م املؤسسات ) 2005(رو�� د أو
ً

ر
ـــا ـــة م�Kــ نمـــــوذج املـــــدخالت وا��رجـــــات، ونمـــــوذج العمليـــــة، والنمـــــوذج البنـــــا�ي الـــــوظيفي، : :جتماعيــ

ى ســيجما، ونمــوذج الفعاليــة والكفــاءة، وغ3I,ــا مــن النمــاذج ال�ــq يــر 6ونمــوذج الوظــائف، ونمــوذج 
ة بـــرامج الـــشراكة ا��تمعيـــة �ـــ� الباحـــ رث أنـــھ يمكـــن اســـتخدام ,ـــذه النمـــاذج �ـــ� تقيـــيم وتقـــو0م إدا

  .ا��امعات

إ'& أنھ ي�ب�� الس�� لز0ادة مؤشرات الفاعلية والكفاءة ) 2016(يو_ش3I مشKLر وسليمان 
ـــا  ضـــ ـــ� ]داء التنافــــــq�Â، حيـــــث �ــــــشمل الفاعليــــــة تقيـــــيم ا��ــــــودة و ــــو �ـــ ــــيم لتحقيــــــق التفـ ر�ـــــ� التقيــ ق

ا املــست فيدين، وصــنع القيمــة املــضافة، وتفاعــل ا��رجــات مــع البwئــة :قتــصادية و:جتماعيــة، أمــ
الكفـــاءة تنـــصب عyـــ& قيـــاس العالقـــة مـــا بـــIن املـــدخالت وا��رجـــات أو كيفيـــة تحو0ـــل املـــدخالت إ'ـــ& 

  ).43.ص(مخرجات 

  :ىوGناء ع�� ما سبق ير الباحث ��ي

ة بـرامج الـشراكة ا��تمعيـة مثـلأن �شمل عملية التقييم جميع ا��االت املت • أسـلوب : رعلقة بإدا
ــــل التنظيميـــــــة، وتحديـــــــد :ختـــــــصاصات  ـــراد، الnياTـــ ــــ3امج، وسياســـــــات ]فــــ ــــداد ا��طـــــــط وال8ـــ إعـــ
ـــوانIن  ــــان العمـــــل، ومجـــــال القــ ــــال تخطـــــيط القـــــو العاملـــــة، مجـــــال تـــــصميم مPـ ىوالـــــسلطات، مجـ

  .واللوائح املنظمة للعمل

أن �ــــستخدم أحــــدث ]ســــاليب و]دوات ا •
ُ

نــــة : لعلميــــة �ــــ� عمليــــات التقيــــيم مثــــل راملالحظــــة واملقا
 .واملقابالت و:ست�يانات واستطالعات الرأي

ة وcــــرامج الــــشراكة ا��تمعيــــة مثــــل • نمــــوذج املــــدخالت : رأن �ــــستخدم نمــــاذج مناســــبة لتقيــــيم إدا
ــــوظيفي، ونمـــــــوذج الوظـــــــائف، ونمـــــــوذج  ـــــوذج البنـــــــا�ي الـــ  6وا��رجــــــات، ونمـــــــوذج العمليـــــــة، والنمــ

 . ونموذج الفعالية والكفاءةسيجما،
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  التحس�ن املستمر  - و 
ســـات أثنـــاء التنفيـــذ، والnـــدف ,ـــو  ة ال8ـــ3امج فرصـــة اللتقـــاط ونقـــل أفـــضل املما رتRـــيح إدا ر

ً

فة، وتحسIن ;نتاجية  و0ادة الثقة �� التنفيذ، وتجنب املشاTل املعر ، و,و ما )Prito,2008, p.12(ز
د  ر¿عـرف بالتحـسIن املـستمر، و_عت8ـ3ه لـود قـا ن ُ مبـدأ أساسـيا ) Lodgaard &Others, 2017(ووآخـر

ً ً

ة عـن تيــار  ا بـأن التحـسIن املـستمر عبـا ، وذكـر ر�ـ� أي منظمـة Mغـض النظـر عـن نـوع النظــام ;دار و ي
جــة �ـــ� العمليـــات واملنتجـــات مــن أجـــل تحـــسIن أداء ]عمـــال  رمــستمر مـــن التغيIـــ3ات امل4°ايـــدة واملتد

)p.1120.(  

 العوامل املرتبطة Mعملية تحو0ـل املـدخالت إ'ـ& مخرجـات نوالتحسIن املستمر يPو لPافة
املبــا�ي والتجInــ°ات، واملــواد، وطرائــق العمــل، وأداء العــاملIن وســلوكياKªم، ومــن : و_ــشمل التحــسIن

دواØــ� التحــسIن أن ,نــاك فرصــا دائمــة للتحــسIن �ــ� العمليــات، وصــعوcة بلــوغ الكمــال و:تقــان �ــ� 
ً

جيـة ال�ـq �ـستد�Ø تحـسwنا �ـ� عمليـات وأ�ـشطة املؤسـسة، العمل، وكذلك التغ3Iات �ـ� البwئـ رة ا��ا
  ).15-14.ص. 2014حافظ وعباس، (باإلضافة إ'& إمPانية وجود من�Eية للتحسIن املستمر

ـــاليب متعـــــددة لعمليـــــات التحـــــسIن املـــــستمر م�Kـــــا 0تو، : و�ــــستخدم أدوات وأســ ـــل بـــــا رتحليــ
 ال�ـq تحـدث �ـ� العمليـات والكـشف عـن ومخطط الس�ب والتأث3I الذي يبحث �� الظوا,ر ا��تلفة

,ا و�عقــب أســبا¯Kا، وقائمــة الفحــص ال�ــq �ــستخدم �ــ� تحليــل املــشكالت، وأســلوب املقابلــة  رمــصاد
نة املرجعية   ).18-17.، ص2014حافظ وعباس، (رال��صية، واملقا

نة املرجعية يمكـن تمثيلnـا �ـ�  رو,ناك خطوات للتحسIن املستمر باستخدام أسلوب املقا
  :التا'�الشPل 

 البداية

  'ستعداد

نة   رللمقا

 املرجعية

 قيادة البحث
ناختبار املقار 

 املرج�	
جمع وتجزئة 

 املعلومات
 ،v¢تحليل، تب

 تحس�ن

  التخطيط

  والتنظيم

نة   رللمقا

 املرجعية

�عر�ف العمليات  �
  aساسية

  �شكيل فر�ق

 ف1م العملية

� 
  جمع املعلومات

عن أفضل 
 املنافس�ن

� 
  عالقةتأس�س ال-

 التخطيط ��مع -
 املعلومات

  التقييم_ �

ة املوقع- ر�ا   ز

تحديد أي -
 طرف ثالث

� 
نة البيانات   رمقا

التخطيط 
 قللتفو

 تنفيذ املراقبة

 تحس�ن العملية

  )1(شPل 

نة املرجعية    )19.حافظ وعباس، ص: املصدر(ر خطوات عامة للتحسIن املستمر من خالل املقا
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اســــة ,ولRــــسPوج  فnــــم العـــــاملIن عyــــ& أ,ميــــة ) Holtskog, 2013(روقــــد أكــــدت نتــــائج د
زالتحسIن املستمر حيث توصل إ'& عدة عوامل �عز التحسIن املستمر �� املؤسسات ومشاركKLم �� 

  :م�Kا

  .مدى معرفة العاملIن بأ,داف التحسwنات ا��اصة والعامة .1

ة/ قسم/ قفر(مشاركة العاملIن �� تحديد ],داف  .2   ).رإدا
ــــاõي لــــــدى ; .3 ـــاه إيجــ ـــاه وجــــــود اتجـــ ـــ� :تجـــ ــــداف التحــــــسIن تقــــــود �ـــ ة والعــــــاملIن بــــــأن أ,ــ ردا

  .ال�tيح
  .ا�tوار واملشاركة مع أعضاء املؤسسة .4
ة .5   .رأخذ اق34احات التحسIن عy& محمل ا��د من قبل ;دا
  .:نفاق عy& جnود التحسIن .6
ة العليا  .7 رأن يPو التحسIن مدعوم من ;دا   ).p.576(ن

ن  اسKLم عـن عوائـق التحـسIن ) Lodgaard &Others, 2016(ووأضاف لودقار وآخر ر�� د
ــــل وم�Kــــــا ــــا للتحــــــسIن املـــــستمر، ومــــــدى شــــــمولية : املـــــستمر، تلــــــك العوامـ ــــا ومــــــدى دعمnـ ة العليـ ر;دا

قالتحـسIن ��ميـع املـستو0ات، وأدوات وأســاليب التحـسIن املـستمر، وفــر عمـل التحـسIن املــستمر، 
ة قباإلضــافة إ'ــ& طــر وتقنيــات التحــسIن املــستمر املــستخدمة حيــ رث يجــب تطبيــق ]ســاليب ا��تـــا

صــد  0ب و رMــشPل �ــtيح عyــ& العمليــات املناســبة �ــ� املؤســسة ودعمnــا مــن خــالل التخطــيط والتــد ر
 ).p.1120-1121(]�شطة والعمليات 

ة برامج الشراكة ا��تمعية ��  ة العمل عy& التحسIن املستمر �� إدا رو0ر الباحث ضر ور ى
ات املــــ را��امعــــات نظــــرا �tداثــــة ;دا

ً
سئولة عــــن بــــرامج الــــشراكة ا��تمعيــــة �ــــ� ا��امعــــات وتوجــــھ 

  :ا�Ptومة إ'& �عز0ز الشراTات ا��تمعية �� ا��امعات، و0ق34ح الباحث �Ûي

نــة  • رتــوف3I أســاليب وأدوات علميــة يمكــن تفعلKÇــا �ــ� عمليــة التحــسIن املــستمر، مثــل أســلوب املقا
  .قاملرجعية، وأسلوب حل املشكالت بطر علمية

ؤ0ة يمكن تحقيقnا ثم قياس الفجوة بIن الواقع واملأمووضع اس34 • لاتيجية و  .ر
ة الشراTات ا��تمعية �� ا��امعات •  .رمشاركة العاملIن �� عملية التحسIن املستمر إلدا
ة ا��امعة •  .ر:نفاق عy& التحسIن املستمر من قبل إدا

ة ال8ــــ3امج، الباحــــث يــــر البا ىوõعــــد تنــــاو النمــــاذج الــــسابقة لتطــــو0ر إدا حــــث أن نمــــوذج رل
�ــــــــ�  ــــة  ـــــشراكة ا��تمعيـــ ـــــرامج الــ ة بــ ــــع إدا اســــــــة واقـــ ــــــو ]�ـــــــسب لد ـــــامج ,ـ ة :ســـــــ34اتيجية لل38نــ ر;دا ر ر

  .ا��امعات ومن ثم تطو0ر,ا
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  :من�ية البحث وإجراءاتھ
اســة امليدانيــة ة بــرامج الــشراكة ا��تمعيــة �ــ� ا��امعــات ,ــدفت الكــشف عــن : ر̀ــدف الد رإدا

ة :س34اتيجية لل38نامجالسعودية واق34اح اس34اتيج   . رية لتطو0ره �� ضوء نموذج ;دا

̀ـــداف ال¯ـــv ®ــــس�� لتحقيق1ـــا، فقـــد اســــتخدم : مـــنDE البحـــث aنظــــرا لطبيعـــة موضـــوع البحــــث و
ً

  .الباحث املن² الوصفي

a:ــــاديمي�ن  ®ــــشتمل مجتمــــع البحــــث ع�ــــ� جميــــع العــــامل�ن مــــن :مجتمــــع البحــــث وعي³تــــھ
��ن ات 
	 رو)دا ة عن املسئولة والوحدات زواملراك ر)دا ا��تمعيـة والـذين  الشراكة برامج رإدا

أس العمـل لعـام  عـشر جامعـات سـعودية ) 10(فـردا 
ـ	 ) 102(ه وعـدد`م 1440-1439ر`م ع�ـ� 
 	
¸ع ا��غرا `ا حسب التو زحكومية تم اختيا كمـا )  جنـوب– شـمال – غـرب –ق شـر –وسـط (ر

  : ي�	

  )2(لجدو 

اسة ف«�ا ا��امعات ال¯v تم تطبيق أداة   ر الد

 ا��امعة
ة  وحدة برامج / مركز / رعدد العاملIن �� إدا

 الشراكة ا��تمعية

 4 جامعة امللك خالد

ان  15 زجامعة جا

 14 جامعة امللك سعود

 5 جامعة ;مام دمحم بن سعود ;سالمية

 22 جامعة امللك فيصل

 15 جامعة ;مام عبد الرحمن بن فيصل

 16 جامعة طيبة

 7  امللك عبدالعز0زجامعة

 2 جامعة تبوك

 2 جامعة حائل

 102 ا��موع

_ـع  اسـRبانة عyـ& أفـراد ) 102(زوقد عمد الباحث إ'& اسـتخدام أسـلوب املـ�â الـشامل مـن خـالل تو
اســRبانة، وQــ� �عـــادل ) 81(ا��تمــع �ــ� عــشر جامعــات ســعودية حPوميــة، حيــث تــم اســ34جاع عــدد 

اســة، وQـ� �ــسبة ممثلـة وTافيـة بــأن �ـساعد �ــ� مـن إجمـا%) 79.4( ر'� مجتمــع البحـث املـسKLدف بالد
  .;جابة عy& أسئلة البحث وتحقيق أ,دافھ
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  )3(لجدو 

اسة فKÇا  ر ا��امعات ال�q تم تطبيق أداة الد

 ا��امعة
ة  وحدة برامج / مركز / رعدد العاملIن �� إدا

 الشراكة ا��تمعية

 4 جامعة امللك خالد

انجامعة   15 زجا

 14 جامعة امللك سعود

 5 جامعة ;مام دمحم بن سعود ;سالمية

 22 جامعة امللك فيصل

 15 جامعة ;مام عبد الرحمن بن فيصل

 16 جامعة طيبة

 7 جامعة امللك عبدالعز0ز

 2 جامعة تبوك

 2 جامعة حائل

 102 ا��موع

ـــــلوب ــــد عمــــــد الباحــــــث إ'ــــــ& اســــــتخدام أسـ _ــــــع وقــ �â الــــــشامل مــــــن خــــــالل تو ــ ) 102(ز املــــ
اســRبانة عyــ& أفــراد ا��تمـــع �ــ� عــشر جامعــات ســـعودية حPوميــة، حيــث تــم اســـ34جاع 

مـــــــن إجمـــــــا'� مجتمـــــــع البحـــــــث املـــــــسKLدف %) 79.4(اســـــــRبانة، وQـــــــ� �عـــــــادل ) 81(عـــــــدد 
ــــ& ســــــؤ:ت البحــــــث  ــــة وTافيــــــة بــــــأن �ــــــساعد �ــــــ� :جابــــــة عyــ اســــــة، وQــــــ� �ــــــسبة ممثلــ ربالد

  .وتحقيق أ,دافھ

  )4(لجدو 

_ع التكرار وال�س�q املئو وفقا ملتغ3I طبيعة العمل ا�tا'�  التو
ً ي ي   ز

 % العدد طبيعة العمل

_س  %69.1 56 رعضو ,يئة تد

 %30.9 25 يإدار

 %100 81 ا��موع
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مـن %) 69.1(لطبيعة عمل مجتمع البحث، أن ]ك3îيـة و�cـسبة ) 4(لباستقراء نتائج ا��دو            
ا أعـــضاء , _س، بwنمـــ تفــــاع عـــدد أعــــضاء ,يئــــة %) 30.9(ريئــــة التــــد 0ــــIن، و_عـــز الباحــــث ا رمــــن ;دا ور

_س إ'& طبيعة الوظائف ا��امعية وال�q تPو أك3îيKLا مشغولة باألTاديميIن نالتد   . ر

  :)5(لجدو 

عة واملس34جعة من مجتمع البحث   ز عدد :سRبانات املو

�yا��تمع الك 
عدد :سRبانات 

عة  زاملو
سRبانات عدد :

 املس34جعة
عدد :سRبانات 
 غ3I املس34جعة

% 

102 102 81 19 79.4 

ة بـــــرامج الـــــشراكة ا��تمعيـــــة با��امعـــــات : أداة البحــــث راســـــ½بانة ¼�ـــــدف التعـــــرف ع�ـــــ� واقــــع إدا
ما ع�� النحو التا¾	  :السعودية، وتكونت أداة البحث من جزأين أساسي�ن ̀و

ىاملستو التنظيrـq، طبيعـة (ألفراد مجتمع البحث من حيث و0مثل البيانات ]ولية : لا��زء ]و •
 ).العمل، سنوات ا��دمة

ـــــا�ي • جت :ســــــتجابة علKÇــــــا وفــــــق مقيــــــاس ) 57(نو0تPــــــو مــــــن : ا��ــــــزء الثـ ة، تــــــد رعبــــــا " ليكــــــرت"ر
قو0ـــة جـــدا، قو0ـــة، متوســـطة، ضـــعيفة، ضـــعيفة جـــدا(ا��ماèـــ�q مـــا بـــIن 

ً ً
جات ) ا الـــد ر، و0قابلnـــ

  :دات �� ]Mعاد Ûتية، وتت×�ص تلك املفر)1،2،3،4،5(
ة) 12(ن:س34اتيجية، و0تPو من : لبعد ]وال   .رعبا

ات) 10(نا�tوكمة، و0تPو من : البعد الثا�ي   .رعبا

ة التغي3I التنظيqr، و0تPو من : البعد الثالث نإدا ات) 9(ر  .رعبا

ات) 9(نالعمليات، و0تPو من : البعد الراMع  .رعبا

ات) 9 (نالتقييم، و0تPو من: البعد ا��امس  .رعبا

ات) 8(نالتحسIن املستمر، و0تPو من : البعد السادس  .رعبا

Kªا : )صــــدق ا�cكمــــ�ن(يالــــصدق الظــــا`ر ألداة البحــــث  • ـــ� صــــو ـــياغة أداة البحــــث �ـ رMعــــد صـ
_س بجامعة امللك  _ع عينة من أداة البحث عy& محكمIن من أعضاء ,يئة التد ر]ولية، تم تو ز

، للتعــرف عyـ& وجnـات نظــر,م حـو مـا اشــتملتھ خالـد وعـدد مـن ا��امعــات الـسعودية ] لخـر ى
ات، وcيانــــات أوليــــة وقــــد Tــــان الnــــدف مــــن التحكــــيم املبــــد�ي ,ــــو اتبــــاع . ر]داة مــــن أMعــــاد وعبــــا

�tيحة �ـــ� تحكـــيم ]داة مـــن حيـــث ة للبعـــد : ;جـــراءات الـــ رالـــصياغة اللغو0ـــة، مالءمـــة العبـــا
ة، 0ج ا��ماèـ�q ألداة رالذي ت�تqr لھ، التعرف عy& الصياغة املق34حة للعبا ر مدى مناسـبة التـد

يالبحـث، وقــد تـم اســتالم العديـد مــن التـصو0بات و:ق34احــات فيمـا يتعلــق بـالتPو0ن الظــا,ر 
ضوح أ,داف Tل Mعد  وألMعاد أداة البحث وما شملتھ من مفردات من حيث صياغKLا اللغو0ة و

Iكمtاء ا� ات للبعد الذي ت�تqr لھ، وcناء عy& أ رومالئمة العبا ة ًر رن قام الباحث بأعـداد الـصو
 .ال�Kائية ألداة البحث
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تباط ب��سو('�ساق الداخ�	  • نا ات أMعـاد أداة ):ر ر للتأكد مـن صـدق :�ـساق الـداخ�y لعبـا
جــــة الPليــــة لPــــل Mعــــد  تبــــاط ب3Iســــو بــــIن الد رالبحــــث، اســــتخدم الباحــــث حــــساب معــــامالت ا نر

جة الPلية لألداة   :والنتائج كما ي�y، روالد

  )6(لجدو 

جة الPلية لألداة  جة Tل Mعد والد تباط ب3Iسو بIن د ر:�ساق الداخ�y ال ر   نر

جة الPلية البعد م تباط البعد بالد را  ر

 **0.91 :س34اتيجية 1

 **0.92 ا�tوكمة 2

3 qr3 التنظيIة التغي  **0.93 رإدا

 **0.95 العمليات 4

 **0.95 التقييم 5

 **0.93 التحسIن املستمر 6

جة الPلية ) 6(ل ا��دو يت�â من نتائج جة Tل Mعد والد تباطات ب3Iسو بIن د رأن قيم ا ر نر
ألداة ت4ـ3اوح بـIن  تباطـات دالـة إحـصائيا عنـد مـستو معنو0ــة **) 0.95إ'ـ& ** 0.91(لـ ىوQـ� جميعnـا ا

ً
ر

  . مما يؤكد من وجnة نظر الباحث أن أMعاد أداة البحث صادقة ملا وضعت لقياسھ0.01

للتأكـــد مـــن ثبـــات أMعـــاد أداة البحـــث، اســـتخدم الباحـــث )  نبـــاخوألفـــا كر(ثبـــات أداة البحـــث  •
نباخ ألMعاد أداة البحث، وفق ا��دو التا'� لحساب مؤشرات ثبات ألفا كر   :و

  )7(لجدو 

نباخ ألMعاد ]داة   و مؤشرات الثبات ألفا كر

قيمة ألفا  عدد الفقرات البعد م
نباخ  وكر

 0.970 12 :س34اتيجية 1

 0.951 10 ا�tوكمة 2

3 qr3 التنظيIة التغي  0.961 9 رإدا

 0.952 9 العمليات 4

 0.973 9 التقييم 5

 0.963 8 التحسIن املستمر 6

جة الPلية لالسRبانة  0.987 57 رالد
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نبـاخ عyـ& نطـاق أMعـاد ) 7(ليت�â من املؤشرات ;حصائية ل×�دو  وأن مؤشـرات ألفـا كر
جة الPلية لالسRبانة فقد بلغ معامل وع) 0.973 إ'& 0.951(اسRبانة البحث ت34اوح بIن  رy& نطاق الد

نبــــاخ  وQـــ� جميعnــــا مؤشـــرات ثبــــات مرتفعـــة جــــدا وتـــدل عyــــ& أن اســـRبانة البحــــث ) 0.987(وألفـــا كر
ً

جKLا الPلية  .رتتصف بالثبات و:ستقرار عy& نطاق أMعاد,ا الفرعية ود

  :نتائج البحث

ة بـرامج الـشراكة ا�: لنتائج السؤال aو �تمعيـة 
ـ	 ا��امعـات الـسعودية 
ـ	 رما واقـع إدا
ة التغي�� التنظي�v -العمليات(أzعاد  �اتيجية–ر إدا� -  التقييم – والتحس�ن املستمر - 'س

 من وج1ة نظر مجتمع البحث؟) ا�cوكمة

ـــــسابية  ـــــ& حـــــــساب املتوســـــــطات ا�tــ ــــث إ'ــ ، ��ـــــــأ الباحـــ ــــؤال البحـــــــث ]و ـــة عyـــــــ& ســـ للإلجابــــ
ان ال�س� 0ة و]و زو:نحرافات املعيا ة بـرامج الـشراكة ر رية مع ترتwب ],مية لPل Mعد  من أMعاد إدا

ا��تمعية وفقا لقيمة املتوسط ا�tساõي، وT �Qالتا'�
ً

 :  

  )8(لجدو 

ة بــــرامج  جــــة تحقــــق أMعــــاد إدا ان ال�ــــس�ية لد 0ــــة و]و ر املتوســــطات ا�tــــسابية و:نحرافــــات املعيا ر زر
الشراكة ا��تمعية مع ترتwب ],مية وفقا للمتوسط

ً
 ات ا�tسابية

ترتwب 
 ],مية

رقم 
 ُالبعد

ُمضمو البعد  ن
املتوسط 

 العام
:نحراف 

 ياملعيار
ن  زالو
q� ال�س

جة  رد
 التحقق

 الداللة
جة  رمعنو0ة د

 التحقق

 معنو0ة 0.001 قو0ة %72 1.10 3.60 العمليات 4 1

2 3 
 3Iة التغي رإدا

qrالتنظي 
 معنو0ة 0.000 قو0ة 71% 1.09 3.56

 معنو0ة 0.009 قو0ة %71 1.15 3.53 :س34اتيجية 1 3

 معنو0ة 0.001 قو0ة %70 1.16 3.51 التحسIن املستمر 6 4

 غ3I معنو0ة 0.081 قو0ة %69 1.16 3.44 التقييم 5 5

 غ3I معنو0ة 0.587 متوسطة %68 1.11 3.39 ا�tوكمة 2 6

جــة تحقــق أMعــاد البحــث  ة التغيIــ3 :ســ34اتيجية، ا�t(رللتحقــق مــن معنو0ــة د روكمــة، إدا
، ��ـــــأ الباحــــث إ'ــــ& اختبـــــار معنو0ــــة املتوســـــط )التنظيrــــq، العمليــــات، التحـــــسIن املــــستمر، التقيــــيم

 :ُا�tساõي الستجابات مجتمع البحث لPل Mعد من أMعاد البحث وفق الفرضيات التالية

جة تحقق البعـد مـن وجnـة نظـر مجتمـع البحـث،  .1 ُال توجد معنو0ة ذات داللة إحصائية لد إذا ر
ق بــIن املتوســط ا�Ptــي  وTــان مــستو الداللــة ا�tــسوب للفـــر ألداة البحــث ومتوســـط ) 3.40(ى

  .0.05≥ استجابات مجتمع البحث 

جة تحقق البعد من وجnة نظر مجتمع البحث، إذا Tان  .2 ُتوجد معنو0ة ذات داللة إحصائية لد ر
ــــي  ــــط ا�Ptــ ــــIن املتوســ ق بــ ومــــــستو الداللــــــة ا�tــــــسوب للفــــــر ــــث ومتوســــــط ألداة الب) 3.40(ى حــ

  .0.05< استجابات مجتمع البحث 
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  :، يت�â للباحث ا�tقائق التالية)30(لوcاستقراء النتائج املتضمنة با��دو 

جة تحقـق قو0ـة ومعنو0ـة فيمـا يتعلـق ببعـد العمليـات مـع متوسـط حـساõي : املرتبة ]و'& • ُتوجد د ر
من إجما'� مجتمع %) 72(و�cسبة تأكيد بلغت ) 1.10(يوانحراف معيار ) 5 من 3.60(عام بلغ 

جـــــة ) 0.05 < 0.001(ىدالـــــة عنـــــد مـــــستو معنو0ـــــة ) T) 5.14البحـــــث، وأن قيمـــــة  رعyـــــ& وجـــــود د
ى، و0ـر الباحـث %)99(ُتحقق قو0ة لبعد العمليـات مـن وجnـة نظـر مجتمـع البحـث بحـدود ثقـة 

ات الـشراكة ا��تمعيـة بمختلـف مـستو0اKªا 0ـة �ـ� إدا رأن ذلك ¿عود إ'ـ& ضـبط العمليـات ;دا  ر
ـــIن القطــــاع  التنظيميــــة والعمــــل فKÇــــا MــــشPل علrــــq نظــــرا للتوجــــھ العــــام �ــــ� �عز0ــــز الــــشراTات بـ

ً

 .ىا�Ptومي مع القطاعات ]خر

ة التغيIــ3 التنظيrــq مـــع : املرتبــة الثانيــة • جــة تحقـــق قو0ــة ومعنو0ــة فيمــا يتعلـــق ببعــد إدا رتوجــد د ُر

%) 71(ة تأكيـد بلغـت و�cـسب) 1.09(يوانحـراف معيـار ) 5 مـن 3.56(متوسط حـساõي عـام بلـغ 
) 0.05 < 0.000(ىدالـــة عنـــد مـــستو معنو0ـــة ) T )6.52مـــن إجمـــا'� مجتمـــع البحـــث، وأن قيمـــة 

ة التغيIـــ3 التنظيrــــq مـــن وجnــــة نظـــر مجتمــــع البحــــث  جـــة تحقــــق قو0ـــة لبعــــد إدا رعyـــ& وجــــود د ُر

ى، و0ــر الباحــث أن ذلــك ¿ــش3I إ'ــ& توجــھ ا��امعــات نحــو التغيIــ3 والتطــو0ر %)99(بحــدود ثقــة 
ات الشراكة ا��تمعية مواكبة للتوجھ العام ل×Ptومةال تنظيqr إلدا

ً
 .ر

جـــة تحقـــق قو0ـــة ومعنو0ـــة فيمـــا يتعلـــق ببعـــد :ســـ34اتيجية مـــع متوســـط : املرتبـــة الثالثـــة • ُتوجـــد د ر
من إجما'� %) 71(و�cسبة تأكيد بلغت ) 1.15(يوانحراف معيار ) 5 من 3.53(حساõي عام بلغ 

عyــــ& وجــــود ) 0.05 < 0.009(ىدالــــة عنـــد مــــستو معنو0ـــة ) T )3.19مجتمـــع البحــــث، وأن قيمـــة 
جـة تحقـق قو0ـة لبعـد :سـ34اتيجية مـن وجnـة نظـر مجتمـع البحـث بحـدود ثقـة  ُد ، و�ــ� %)99(ر

ـــا  ة الـــــشراكة لnــ ـــو�Ø لـــــدى العــــاملIن بأ,ميـــــة وجـــــود اســــ34اتيجية إلدا ة إ'ـــــ& وجــــود الــ رذلــــك إشـــــا ر
اKªا   .زأ,دافnا ومؤشرات أداKéا وإنجا

ـــسIن املـــــستمر مـــــع : Mعـــــةاملرتبـــــة الرا • ـــق ببعـــــد التحــ ـــة فيمـــــا يتعلــ ـــة تحقـــــق قو0ـــــة ومعنو0ــ جــ ـــد د ُتوجــ ر
%) 70(و�cـسبة تأكيـد بلغـت ) 1.16(يوانحـراف معيـار ) 5 مـن 3.51(متوسط حـساõي عـام بلـغ 

) 0.05 < 0.001(ىدالـــة عنـــد مـــستو معنو0ـــة ) T )3.89مـــن إجمـــا'� مجتمـــع البحـــث، وأن قيمـــة 
جــة تحقــق قو0ــة لبعــد ا ُعyــ& وجــود د لتحــسIن املــستمر مــن وجnــة نظــر مجتمــع البحــث بحــدود ر

ات %)99(ثقــــة  إلدا ة التحــــسIن املــــستمر لــــ ر، و0مكــــن تفــــس3I ذلــــك إ'ــــ& شــــعو العــــاملIن بــــضر ور ر
 .املسئولة عن الشراكة وتفعيلnا MشPل أفضل

جــة تحقــق معنو0ــة فيمــا يتعلــق ببعــد التقيــيم مــع متوســط حــساõي : املرتبــة ا��امــسة • ُال توجــد د ر
من إجما'� مجتمع %) 69(و�cسبة تأكيد بلغت ) 1.16(يوانحراف معيار ) 5 من 3.44(عام بلغ 

جة تحقق قو0ة لبعد التقييم ) 0.05 > 0.081(غ3I دالة ) T )2البحث، وأن قيمة  ُعy& وجود د ر
ات  رمـن وجnـة نظـر مجتمـع البحـث، و0مكـن القــو بـأن ذلـك ¿عـود إ'ـ& الـشعو لـدى مــدير إدا ي رل

امعات بأ,مية التقييم وفق ]ساليب العلمية لتقو0م أداء للعاملIن الشراكة ا��تمعية �� ا��
 .وال38امج

جـة تحقــق معنو0ـة فيمـا يتعلـق ببعــد ا�tوكمـة مـع متوسـط حــساõي : املرتبـة الـسادسة • ُال توجـد د ر
من إجما'� مجتمع %) 68(و�cسبة تأكيد بلغت ) 1.11(يوانحراف معيار ) 5 من 3.39(عام بلغ 

جة تحقق لبعد ا�tوكمة ) 0.05 > 0.587(غ3I دالة ) T )0.564البحث، وأن قيمة  ُعy& وجود د ر
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ات الــــشراكة �ــــ�  رمـــن وجnــــة نظـــر مجتمــــع البحـــث، و0فــــسر الباحـــث ذلــــك بوجـــود عــــدد مـــن إدا
ا��امعات قلة عملnا با�tوكمة، و�عمل بمفرد,ا Mعيدا عن شرTاKéا

ً
. 

ق ذات داللـــــة إحــــ: نتــــائج )جابـــــة عـــــن الــــسؤال الثـــــا0ي صائية بـــــ�ن أفـــــراد و`ـــــل توجــــد فـــــر
ة بــرامج الــشراكة ا��تمعيــة 
ــ	 ا��امعــات الــسعودية 
ــ	  رمجتمــع البحــث حــو واقــع إدا ل

ة، وحـدة، أخـر(ىاملستو التنظي�v للشراكة ا��تمعية : متغ��ات ىمركز، إدا ، طبيعـة )ر
¸س، إدار(العمل ا�cا¾	  يعضو `يئة تد  ، سنوات ا�Wدمة؟ )ر

أوال
ً

ق ذات داللـــة إحــــصائ:  ة و`ـــل توجـــد فــــر رية بـــ�ن أفــــراد مجتمـــع البحــــث حـــو واقــــع إدا ل
ىبرامج الشراكة ا��تمعية 
	 ا��امعات السعودية باختالف املستو التنظي�v للشراكة 

ة –مركز(ا��تمعية 
	 ا��امعة   ؟)ى أخر– وحدة –ر إدا

ق بــــــاختالف    ــــتخدام أســــــلوب تحليــــــل التبــــــاين لداللــــــة الفــــــر ــــتخدم الباحــــــث اســ ـــد اســ ووقـــ
  :ا ي�yىاملستو التنظيqr كم

  )9(لجدو 
ة  ق �ــ� متوسـطات اســتجابات مجتمــع البحــث حــو واقــع إدا ر تحليـل التبــاين Ûحــادي لداللــة الفــر ل و
 ىبرامج الشراكة ا��تمعية �� ا��امعات السعودية باختالف املستو التنظيqr للشراكة ا��تمعية

جة ا�cر�ة مجموع املرÈعات مصدر التباين ُالبعد  الداللة قيمة ف متوسط املرÈعات رد

 422.001 3 1266.002 بIن ا��موعات

�اتيجية 130.947 77 10082.89 داخل ا��موعات� 'س

  80 11348.89 ا��موع

3.223 0.027 

 324.125 3 972.375 بIن ا��موعات

 ا�cوكمة 80.515 77 6199.625 داخل ا��موعات

  80 7172 ا��موع

4.026 0.010 

 223.237 3 669.711 بIن ا��موعات

 62.201 77 4789.498 داخل ا��موعات
ة التغي � رإدا�  

vالتنظي� 
  80 5459.21 ا��موع

3.589 0.017 

 206.266 3 618.797 بIن ا��موعات

 العمليات 50.483 77 3887.154 داخل ا��موعات

  80 4505.951 ا��موع

4.086 0.01 

 324.125 3 972.375 بIن ا��موعات

 التقييم 80.515 77 6199.625 داخل ا��موعات

  80 7172 ا��موع

4.026 0.010 

تحس�ن  223.237 3 669.711 بIن ا��موعات
 املستمر

 62.201 77 4789.498 داخل ا��موعات

3.589 0.017 
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جة ا�cر�ة مجموع املرÈعات مصدر التباين ُالبعد  الداللة قيمة ف متوسط املرÈعات رد

  80 5459.21 ا��موع

 9493.783 3 28481.35 بIن ا��موعات

جة ال]لية 2423.697 77 186624.7 داخل ا��موعات  رالد

  80 215106 ا��موع

3.917 0.012 

ق لتحليــــل التبــــاين ]حــــادي وفقــــا ملتغIــــ3  �â مــــن املؤشــــرات ;حــــصائية لداللــــة الفـــر يتـــ
ُ

و
، 0.05< ىاملستو التنظيqr للشراكة ا��تمعية �� ا��امعة، أن جميع مستو0ات الداللة ا�tسوcة 

ق ذات داللــــة إحــــصائية �ــــ� متوســــطات اســــتجابات مجتمــــع وعليــــھ يخلــــص  والباحــــث إ'ــــ& وجــــود فــــر
ة –مركــــز (ىالبحـــث بــــاختالف متغIـــ3 املــــستو التنظيrــــq للـــشراكة  جــــة ) ى أخــــر– وحـــدة –ر إدا روالد

 . الPلية
نـة البعديــة ألقــل  ق، قــام الباحـث باســتخدام أســلوب املقا روللتعـرف عyــ& اتجا,ـات الفــر و

  :لم�Kا ا��دو التا'� والنتائج يتضLSDقفر دال 
  )10(لجدو 

نة البعدية   ى بIن متوسطات فئات متغ3I املستو التنظيqr للشراكة ا��تمعيةLSDر نتائج املقا

 ُالبعد
  فئة املتوسط

� aك%
  فئة املتوسط

 aصغر
ق املتوسط ق وفر  وداللة الفر

اتجا`ات 
ق  والفر

 0.007 *9.14 38.64=وحدة 
�اتيجية�ة  'س  47.78=رإدا

 0.019 *8.48 39.29= ىأخر 
ةف  رئة إدا

 0.019 *6.06 29.5= وحدة 
ة  ا�cوكمة  35.85= رإدا

 0.005 *7.91 27.71= ىأخر 
ة  رفئة إدا

�ة التغي�   رإدا
vالتنظي� 

ة ة 0.019 *6.21 ىأخر رإدا  رفئة إدا

 0.002 *6.57 30.14= وحدة 
ة العمليات  36.70= رإدا

 0.011 *5.70 31.00= ىأخر 
ة  رفئة إدا

 0.018 *6.99 27.78= مركز 

ة  التقييم 0.010 *6.81 29.05= وحدة   35.85= رإدا

 0.004 *8.15 27.71= ىأخر 

ة  رفئة إدا

 0.012 *6.50 41.6=مركز 

 0.035 *4.86 38.64= وحدة 
التحس�ن 
 املستمر

ة   47.78= رإدا

 0.007 *6.74 39.29= ىأخر

ة  رفئة إدا

 0.029 *35.24 191.13= مركز 

جة 0.009 *14.14 188.64= وحدة  ة   ال]ليةرالد  226.37= رإدا

 0.004 *15.24 181.71= ىأخر 

ة  رفئة إدا
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�â مـــن ا��ـــدو  نـــة ) 10(ليتـــ ق بأســـلوب املقا رأن املؤشـــرات ;حـــصائية التجا,ـــات الفـــر و
ة وLSDTقالبعدية ألقل فر دال  ق �Q بIن فئة إدا ر أن جميع الفر و�Q ) ىمركز، وحدة، أخر(ل من و

ق �� متوسطات استجابات مجتمع البحث ) 0.05، 0.01(ىدالة بIن مستو معنو0ة  ووأن جميع الفر
ة(Qــ� لــصا�â فئــة  ى، و0ــر الباحــث أن ذلــك ¿عــود لتــوفر مقومــات التطــو0ر للمــستو التنظيrــq )رإدا ى

ة" ـــ" رإدا تباطnــ ــــث الnيPلـــــة التنظيميـــــة، وا ـــق باســـــ34اتيجية رMـــــشPل أفـــــضل عـــــن غ3I,ـــــا مـــــن حيـ ا الوثيــ
  .ا��امعة، ومنحnا صالحيات أك3î لعقد الشراTات ا��تلفة

ثانيـــا
ً

ة :  ق ذات داللـــة إحـــصائية بـــ�ن أفـــراد مجتمـــع البحـــث حـــو واقـــع إدا ر`ـــل توجـــد فـــر ل و
متغ�ـ� طبيعـة العمـل ا�cـا¾	 برامج الـشراكة ا��تمعيـة 
ـ	 ا��امعـات الـسعودية بـاختالف 

¸س (ة 
ــــ	 ا��امعــــة الــــشراكة ا��تمعيـــللعـــامل�ن 
ــــ	  ؟ وقــــد ��ــــأ )ي إدار–رعــــضو `يئـــة تــــد
ق 
ـ	 متوسـطات اسـتجابات مجتمـع Tالباحث إ¾� اختبار  و للعينات املـستقلة لداللـة الفـر

�¸س ( طبيعـــة العمـــل البحـــث بـــاختالف متغ�ـــ  T وإلجـــراء اختبـــار ،)ي إدار–رعـــضو `يئـــة تـــد
�طتھ النظر�ــــات )حــــصائية، حيــــ�للعينــــات املــــستقلة وفقــــا ملــــا اشــــ

ً
ث تــــم اتبــــاع ا�Wطــــوات 

  :التالية

ف سـم��نوفاختبار .1 _ـع و كوملوجر _ـع بيانـات متغIـ3ات البحـث تRبـع التو ز؛ للتحقـق مـن أن تو ز
 :لكما �� ا��دو. الطبي��

  )11(لجدو 

_ع الطبي�� _ع بيانات متغ3Iات البحث تRبع التو ف سم3Iنوف للتحقق من أن تو ز اختبار Tوملوجر ز  .و

Kolmogorov-Smirnova 
 ُالبعد

جة ا�cر�ة )حصاء  الداللة رد

�اتيجية� 0.200 81 0.086 'س

 0.093 81 0.091 ا�cوكمة

vالتنظي� �ة التغي�  0.200 81 0.082 رإدا

 0.087 81 0.092 العمليات

 0.093 81 0.091 التقييم

 0.200 81 0.082 التحس�ن املستمر

جة ال]لية  0.076 81 0.094 رالد

ف سـم3Iنوف با��ـدو يت�â من املؤشـرات  ل;حـصائية الختبـار Tوملـوجر أن جميـع ) 33(و
ة التغيIـــــ3 التنظيrـــــq، العمليـــــات، التقيـــــيم، (متغIـــــ3ات أMعـــــاد البحـــــث  ر:ســـــ34اتيجية، ا�tوكمـــــة، إدا

�â أن مــــستو0ات ) التحـــسIن املـــستمر _ــــع الطبي�ـــ� حيــــث يتـــ جــــة الPليـــة تRبـــع التو زإضــــافة إ'ـــ& الد ر
ف سم3Iنوف الداللة ا�tسوcة إلحصاءات اختب   .0.05> وار Tوملوجر
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2.  ÎــــÏاختبـــار ليفLevine's Statistic عــــضو `يئــــة (؛ للتأكــــد مـــن تجــــا0س ا��مـــوعت�ن
¸س، إدار يتد   ):ر

  )12(لجدو 

ـــتجابات مجتمــــع البحــــث بــــاختالف متغIــــT ( 3( اختبــــار  ـــ� متوســــطات اسـ ق �ـ واملــــستقلة لداللــــة الفــــر
 طبيعة العمل ا�tا'�

 املتوسط العدد طبيعة العمل ُالبعد
'نحراف 

 ياملعيار

Levine's 
Statistic 

داللة 
 التجا0س

 الداللة ت

_س  12.20 42.18 56 رعضو ,يئة تد
�اتيجية� 'س

 11.48 42.8 25 يإدار
0.490 0.216 0.830 

_س  10.14 31.41 56 رعضو ,يئة تد
 ا�cوكمة

 7.86 30.08 25 يإدار
0.109 0.582 0.562 

_سع ة التغي��  8.239 32.21 56 رضو ,يئة تد رإدا
v9.416 31.64 25 يإدار التنظي� 

0.826 0.277 0.792 

_س  8.39 32.84 56 رعضو ,يئة تد
 العمليات

 8.47 31.44 25 يإدار
0.405 0.466 0.642 

_س  10.142 31.41 56 رعضو ,يئة تد
 التقييم

 7.863 30.08 25 يإدار
0.018 0.641 0.524 

_س   التحس�ن 8.308 29.19 56 رعضو ,يئة تد

 7.777 25.68 25 يإدار  املستمر
0.328 1.785 0.078 

_س  53.67 201.73 56 رعضو ,يئة تد
جة ال]لية  رالد

 48.41 196.84 25 يإدار
0.171 0.390 0.697 

جة ا�cر�ة للمجموعات املتجا0سة  جة ا�cر�ة للمجموعة غ�� املتجا0سة )79= (رد   ) 59=(ر، د

�â للب ـــــن املؤشـــــــرات ;حـــــــصائية الختبـــــــار يتـــــــ ق �ـــــــ� Tاحـــــــث مــ ـــات املـــــــستقلة للفـــــــر و للعينــــ
ق )34(لمتوســطات اســتجابات مجتمـــع البحــث بــاختالف طبيعـــة العمــل با��ــدو  و، عـــدم وجــود فـــر

ة بـرامج  جـة تحقـق أMعـاد إدا رذات داللة إحصائية �� متوسطات استجابات مجتمع البحث حـو د ر ل
جة الPلية بناء عy& أن الشراكة ا��تمعية �� ا��امعات السع ًودية عy& نطاق ]Mعاد الفرعية والد ر

ق بـIن متوسـطي ا��مـوعتIن Tجميع مستو0ات الداللة ;حصائية ا�tسوcة لقيم  > و املناظرة للفر
0.05.  
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ثالثــا
ً

ة :  ق ذات داللـــة إحـــصائية بـــ�ن أفـــراد مجتمـــع البحـــث حـــو واقـــع إدا ر`ـــل توجـــد فـــر ل و
�امعـــــات الـــــسعودية بـــــاختالف متغ�ـــــ� ســـــنوات ا�Wدمـــــة بـــــرامج الـــــشراكة ا��تمعيـــــة 
ـــــ	 ا�

 ســـنوات 10 مــن - ســنوات 10 إ¾ــ� أقـــل مــن 5 مــن - ســنوات 5 إ¾ــ� أقــل مـــن 1مــن (للعــامل�ن 
�؟Óفأك 

ق �ـــ� متوســـط اســـتجابات  ووقـــد اســـتخدم الباحـــث تحليـــل التبـــاين ]حـــادي لداللـــة الفـــر
ة برامج الشراكة ا��تمعية باختالف  رمجتمع البحث حو واقع إدا   متغ3I سنوات ا��دمة؟ل

  )13(لجدو 

ة  ق �ــ� متوسـطات اســتجابات مجتمــع البحــث حــو واقــع إدا ر تحليـل التبــاين Ûحــادي لداللــة الفــر ل و
  برامج الشراكة ا��تمعية �� ا��امعات السعودية باختالف سنوات ا��دمة

 مصدر التباين ُالبعد
  مجموع 

 املرÈعات
جة ا�cر�ة  رد

  متوسط

  املرÈعات
 لةالدال Fقيمة 

 244.418 2 488.836 بIن ا��موعات

�اتيجية 139.231 78 10860.05 داخل ا��موعات� 'س

  80 11348.89 ا��موع

1.755 0.180 

 173.026 2 346.053 بIن ا��موعات

 ا�cوكمة 87.512 78 6825.947 داخل ا��موعات

  80 7172 ا��موع

1.977 0.145 

 90.753 2 181.507 بIن ا��موعات

ة التغي�� التن 72.89 78 5685.382 داخل ا��موعات  ظي�vرإدا

  80 5866.889 ا��موع

1.245 0.294 

 144.661 2 289.323 بIن ا��موعات

 العمليات 54.059 78 4216.628 داخل ا��موعات

 144.661 80 289.323 ا��موع

2.676 0.075 

 173.026 2 346.053 بIن ا��موعات

 التقييم 87.512 78 6825.947 داخل ا��موعات

  80 7172 ا��موع

1.977 0.145 

 111.404 2 222.807 بIن ا��موعات

 التحس�ن املستمر 67.133 78 5236.403 داخل ا��موعات

  80 5459.21 ا��موع

1.659 0.197 

 4743.126 2 9486.252 بIن ا��موعات

جة ال]لية 2636.151 78 205619.7 داخل ا��موعات  رالد

  80 215106 ا��موع

1.799 0.172 
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ق �ــــ�  �â للباحــــث مــــن املؤشــــرات ;حــــصائية الختبــــار تحليــــل التبــــاين ]حــــادي للفــــر ويتــــ
ق )35(لمتوسطات استجابات مجتمع البحث بـاختالف سـنوات ا��دمـة با��ـدو  و، عـدم وجـود فـر

ة بـرامج ذات داللة إحصائية �� مت جـة تحقـق أMعـاد إدا روسطات استجابات مجتمع البحث حـو د ر ل
جـة الPليـة، بنـاء عyــ&  ًالـشراكة ا��تمعيـة �ـ� ا��امعـات الـسعودية عyـ& نطــاق ]Mعـاد الفرعيـة والد ر

ق بـIن فئـات متغIـ3 سـنوات Fأن جميع مستو0ات الداللة ;حصائية ا�tسوcة لقيم  و املناظرة للفـر
الباحث أن ذلك ¿عود إ'ـ& عـدم تـأث3I عـدد سـنوات ا��دمـة لـدى العـاملIن �ـ� ى، و0ر 0.05> ا��دمة 

ات برامج الشراكة ا��تمعية ا��تلفة �� العمل وفق تلك ]Mعاد ال�ـq حـدد,ا البحـث، كمـا أن  رإدا
نالعاملIن بمختلف سنوات ا��دمة ¿عملو MشPل موحد و,و عمل تنفيذي حسب أدلة وتنظيمـات  

اتومnام محددة �� تلك ;  .ردا

ة بـرامج الـشراكة : نتائج )جابة عن السؤال الثالث �حـة لتطـو�ر إدا��اتيجية املق�رما 'سـ
 ا��تمعية 
	 ا��امعات السعودية 
	 ضوء aدبيات ونتائج )جابة عن أسئلة البحث؟

ة  �ـــ� بنـــاء :ســـ34اتيجية املق34حـــة لتطـــو0ر إدا رلإلجابـــة عـــن ,ـــذا الـــسؤال، اعتمـــد الباحـــث 
ئwــسية Qــ�بــرامج  نتــائج البحــث : رالــشراكة ا��تمعيــة �ــ� ا��امعــات الــسعودية عyــ& ثــالث منطلقــات 

، ثــــــم وضــــــع الباحــــــث من�Eيــــــة  ـــــر ــــار النظـ د �ــــــ� ;طــ اســــــات الــــــسابقة، ومــــــا و ـــــائج الد يامليــــــدا�ي، ونتـ ر ر
التخطــيط لالســ34اتيجية، ثــم التحليــل :ســ34اتي}� : لالســ34اتيجية اشــتملت عyــ& خمــس مراحــل Qــ�

ة الشرا ة بـرامج الـشراكة، ثـم وضـع Ûليـات رإلدا ركة ا��تمعية، ثم التصميم :س34اتي}� ��طة إدا
�y3 عمل مخطط لالس34اتيجية، كما يIعة وتقو0م :س34اتيجية، وأخMلتنفيذ :س34اتيجية، ثم متا: 

�حة��اتيجية املق� :من�ية 'س

�Qعدة مراحل وM ية :س34اتيجية املق34حة�Eإلسـ34اتيجية املق34حـة التخطـيط ل: مرت من
ثــم التحليـــل :ســـ34اتي}�، ثـــم التــصميم لالســـ34اتيجية املق34حـــة، ثـــم تحديــد آليـــات التنفيـــذ، وأخIـــ3ا 

  .املتاMعة والتقو0م

�اتيجية، و�شتمل ع�� ��ي: املرحلة aو¾��  :التخطيط و)عداد لإلس

ـــ: تحديــــد املنطلقــــات • ســــم :ســـــ34اتيجية املق34حـ ة مـــــن نتــــائج البحـــــث رانطلـــــق م�Kــــا الباحـــــث �ــــ� 
0ـــة اململكــــة العرcيـــة الـــسعودية  ة التعلـــيم نحـــو إقــــرار 2030ؤامليـــدا�ي، وأ,ـــداف ر ا ر، وتوجــــھ و ز

ع نظـام ا��امعــات ا��ديـد الــذي ¿عـز الــشراكة ا��تمعيـة، واملنطلــق الراMـع زمـشر املعلومــات : و
ة ال38امج   .روالنماذج العاملية لتطو0ر إدا

ســــــم :ســــــ34اتيجية املق34حــــــة، و,ــــــم مجموعــــــة ]فــــــراد: تحديــــــد الــــــشر:اء • ر الــــــذين ســــــا,موا �ــــــ� 
ات ومراكــز ) 102(وعــدد,م  0ــات العــاملIن �ــ� إدا 0ــIن و;دا _س و;دا رمــن أعــضاء ,يئــة التــد ر ر ر

_س  حــدات الــشراكة ا��تمعيــة �ـــ� ا��امعــات الــسعودية، باإلضــافة إ'ـــ& أعــضاء ,يئــة التـــد رو و
أTـاديميIن مـن مختلـف ا��امعـات ) 10(الذين سا,موا �� تحكيم :س34اتيجية املق34حة وعـدد 

 .السعودية
�اتيجية لل%�نـــــامج •�ة 'ســـــ : ل حـــــاو الباحـــــث :ســـــتفادة مـــــن:رتحديـــــد النمـــــوذج ا�Wـــــاص بـــــاإلدا

ة :س34اتيجية لل38نامج ل38يتو    )Prieto, 2008(رنموذج ;دا
حيـــث يـــوفر ,ـــذا النمـــوذج لـــدى املـــسئولIن عـــن بـــرامج الـــشراكة ا��تمعيـــة �ـــ� ا��امعـــات 

M[ ة ال8ــــ3امج �ــــ� جميــــع ـــاذج العامليــــة إلدا رعــــاد الnامــــة ال�ــــq ي�ب�ــــ� العمــــل �ــــ� ضــــوKéا، و,ــــو مــــن النمـ
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ن :قتـصادية والتنميـة باململكـة العرcيـة الـسعودية خIـ3 مثـال،  وا��االت، و�� تجرcة مجلـس الـشؤ
عات التطو0ر0ـة و;صـالح ة املـشر عات تـاMع للمجلـس، إلدا ة املـشر وفقد تم تأسwس مكتـب إلدا رو ية ر

ة علمية وفق أحدث النماذج العاملية    .ر�� جميع ]جnزة ا�Ptومية إدا

  
ة :س34اتيجية لل38امج )1(شPل    )Prieto, 2008(ر نموذج ;دا

�اتي×	: املرحلة الثانية� التحليل 'س

ًبناء عy& أدبيات املوضوع ونتائج البحث ومنطلقات :سـ34اتيجية املق34حـة اشـتملت ,ـذه 

&yمعا��ة البيانات بأسلوب املرحلة ع )SWOT ( ئـة الداخليـةwـتم بتحليـل البKñ والذي) نقـاط القـوة
ات والوحدات ا��تصة ب38امج الشراكة ا��تمعية �� ا��امعات، ثم تحليل البwئة ) والضعف رلإلدا

جية لnا    :وأخ3Iا تحديد القضايا :س34اتيجية، كما ي�y) الفرص والتحديات(را��ا

 :)نقاط القوة ونقاط الضعف(اخلية تحليل الب�ئة الد

 :ل من خالل ا��دو التا'�استعراضnاو0مكن 

  )13(لجدو 

ات الشراكة ا��تمعية  ر نقاط القوة والضعف �� البwئة الداخلية إلدا

 نقاط الضعف نقاط القوة 

ـــــــشراكة  ــ ات الــ ــــــ� إدا ـــــــشر0ة �ـــــ ـ د ال�ـــ ــــوا ـــوفر املـــــــ ــــــ رتــ ر
 ا��تمعية �� ا��امعات السعودية

ات الـشراكة ق 0ـة واملاليـة إلدا رلة التجIn°ات ;دا ر
 ا��تمعية

نتوفر القيادات ]Tاديمية املتمI°ة ال�q تتعاو مع 
ات الشراكة ا��تمعية  رإدا

ة ال8ــــ3امج  ــة إلدا رضــــعف العمــــل بالنمــــاذج ا�tديثــ
عات  وواملشر

التوجــــھ ا�Ptــــومي الــــذي ¿ــــ��ع عyــــ& اســــتقاللية 
 ا��امعات

ـــــــادئ ا�tو ــ ـــق مبـ ـــــــعف تطبيـــــــ ــ ات ضـ ـــــ� إدا ـــة �ـــــ ركمـــــــ
 الشراكة

 ضعف التحسIن املستمر يالصالحيات املمنوحة ملدير ا��امعات

البwئة 
 الداخلية

ىضعف املستو التنظيqr للشراكة ا��تمعيـة �ـ�  توفر البwئة التحتية التقنية
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 نقاط الضعف نقاط القوة 

 معظم ا��امعات السعودية

 تزايد ثقة ا��تمع با��امعات
ات الـــــشراكة  ــIن إدا ـــعف مـــــستو :تـــــصال بـــ رضــ ى

 ىواملؤسسات ]خر

ــة  جيـــ ـــة وا��ا ـــسية الداخليـ تفــــاع مؤشــــر التنافـ را ر
ــز  ـــ& مراكـــــــ ــــ ــــــسعودية عyــ ـ ـــــات الــ ــ ــــــصو ا��امعــ ـ لوحــ

 .ىمتقدمة عy& مستو الوطن العرõي

ات  ـــــ� إدا ـــــة �ــ د ال�ـــــــشر0ة العاملــ ـــــوا ـــة عـــــــدد املــ رقلــــ ر
 الشراكة ا��تمعية

لة  ات املـــسؤ وتـــوافر اســـ34اتيجية �ـــ� معظـــم ;دا ر
 عن برامج الشراكة ا��تمعية

 لتحليل :س34اتي}� البيqþضعف �� تطبيق ا

 توفر �شر_عات تنظم برامج الشراكة ا��تمعية
ضـــعف مــــشاركة ا��تمـــع ا�ytــــ� �tوكمـــة بــــرامج 

 الشراكة ا��تمعية

:ستعداد لتعديل الnيPل التنظيqr بما يRناسـب 
 مع املتغ3Iات

 ضعف تفعيل ا�tوكمة :لك34ونية لل38امج

0ةتوفر أنظمة تقنية إلنجاز العملي ة وال38امج رات ;دا ي لإلدا رمحدودية التقييم الدو  ر

اشـــ34اك م�ـــسوõي ا��امعـــات �ـــ� تحـــسIن ال8ـــ3امج 
ات الشراكة  رال�q تقدمnا إدا

 محدودية أدوات التقييم املستخدمة

جية    ):الفرص املتاحة والتحديات املتوقعة(رتحليل الب�ئة ا�Wا

 qجية ال� مجnـا مـن خاللnـا، وكـذلك التحـديات  لnا تحـسIن برايمكنرو�شمل الفرص ا��ا
اجnا �� ا��دو التا'� لال�q قد �عوقnا، و0مكن إد   :ر

  )12(لجدو 
ات الشراكة ا��تمعية �� ا��امعات   ر الفرص املتاحة والتحديات املتوقعة إلدا

 التحديات املتوقعة الفرص املتاحة 
التوجھ ا�Ptومي نحو دعم مبدأ الشراكة 

 ا��تمعية
 ا����صة ومتطلباKªا

نات املالية لدعم التطو0ر رالتطو ا��تم�� املعاصر  زانخفاض املوا

 توفر فرص التمو0ل
ف Mعض مؤسسات القطاع ا��اص  وعز

 والعام عن الشراكة
توفر فرص الشراكة مع القطاع العام 

 والقطاع ا��اص
ف Mعض القيادات �� ا��امعة عن  وعز

حدات  ات و والتعاو مع إدا ر  الشراكةن
توافر جnات متخصصة �� تقديم خدمات 

0ة  0ة أو مالية أو فنية(راسRشا  ..)رإدا
جال ]عمال با��امعات  رقلة ثقة Mعض 

 تفعيل ا�tوكمة :لك34ونية
محدودية الصالحيات �� وضع سياسات 

 العمل

البwئة 
جية  را��ا

�ytاس�ية للمجتمع ا�tمنح حق ا� 
ف املسKLدفIن عن برامج الشراكة  وعز

 ةا��تمعي
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�اتيجية� :تحديد القضايا 'س

من خالل ]دبيات ونتائج البحث امليدا�ي والتحليـل :سـ34اتي}�، يRبـIن أن أ,ـم القـضايا 
�Q ة برامج الشراكة ا��تمعية �� ا��امعات  :ر:س34اتيجية �� إدا

  .ىتطو0ر املستو التنظيqr للشراكة ا��تمعية �� ا��امعات السعودية: القضية ]و'& •

ة برامج الشراكة ا��تمعية: ضية الثانيةالق •  .روضع اس34اتيجية إدا
 .حوكمة برامج الشراكة ا��تمعية: القضية الثالثة •
ة برامج الشراكة ا��تمعية: القضية الراMعة • 0ة �� إدا رتطو0ر العمليات و;جراءات ;دا  .ر
ة بـــــرامج الـــــشراكة ا��تمعيــــ: القــــضية ا��امـــــسة • ة �ـــــ� ا��امعـــــات رتطــــو0ر نظـــــم التقيـــــيم �ــــ� إدا

 .السعودية
�عز0ـــز مـــسا,مة الـــشرTاء مـــن القطـــاع العـــام وا��ـــاص �ـــ� بـــرامج الـــشراكة : القـــضية الـــسادسة •

 .ا��تمعية
 .�عز0ز الفوائد ال�q يمكن تحصيلnا من برامج الشراكة ا��تمعية: القضية الساMعة •
ات برامج الشراكة ا��تم: القضية الثامنة •  .عيةرتطو0ر كفاءات العاملIن �� إدا

�اتيجية: املرحلة الثالثة� تصميم 'س

�Qو :س34اتيجية من عناصر أساسية، وP0ة، والرسالة، والقيم، و],داف :س34اتيجية، : نتت ؤالر
�yعات، كما ي   :ووال38امج واملشر

�حة��ة املق   :ؤالر

ائدة "   "رنحو شراكة مجتمعية 

، 0س�� للر�ادة 
	 الـشراكة ا��تم " :الرسالة املق34حة ىعيـة مـن خـالل تنظـيم إدار عـا¾	 املـستو ي
�اتيجية � ة 'ســـــــ ـــــق نمـــــــوذج )دا �افيـــــــة عاليـــــــة وفــ�ــــــا باح ـــــــل يـــــــدير برامج1ـ ــــق عمـــــــل م̀ؤ روفر�ـــ

 "لل%�نامج

�حة�  :القيم املق

 .التمكIن الPامل •

 .الشراكة التPاملية •
 .التبادل النف�� •
 .:تقان •
 .ا�tرفية •
 .الكفاءة •

�اتيجية� :a`داف 'س

ة بـرامج الـشراكة ا��تمعيـة �ـ� ا��امعـات : س34اتيجية ,ـوالnدف العام من : رتطـو0ر إدا
ة :س34اتيجية لل38نامج  .رالسعودية �� ضوء نموذج ;دا
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ـــرامج الـــــشراكة ا��تمعيـــــة �ــــــ�  ة بــ ــــو0ر إدا رو0تفـــــرع عـــــن الnـــــدف العـــــام ثـــــالث أ,ـــــداف لتطـ
�Q ا��امعات:  

أوال
ً

  .امعاتىتطو0ر املستو التنظيqr للشراكة ا��تمعية �� ا��: 
ثانيا
ً

ة املnنية ل38امج الشراكة ا��تمعية �� ا��امعات:    .ر;دا

ثالثا
ً

  .يتحسIن كفاءات مدير برامج الشراكة ا��تمعية �� ا��امعات: 

عات  :وال%�امج واملشر

   )14(لجدو 

ة برامج الشراكة ا��تمعية عات املق34حة لتطو0ر إدا رال38امج واملشر   و

عات/ ال38امج ],داف :س34اتيجية  واملشر

1 
ة الشراكة ا��تمعية ��  ع تطو0ر اس34اتيجية إدا رمشر و

 .ا��امعة

ع إعادة ,يPلة الشراكة ا��تمعية �� ا��امعات 2  ومشر
ىتطو0ر املستو التنظيqr للشراكة 

 .ا��تمعية �� ا��امعات

ات الشراكة ا��تمعية �� ا��امعات 3 ع حوكمة إدا رمشر  و

1 
0ة للشراكة ا��تمعية ��  ع تحسIن العمليات ;دا رمشر و

 ا��امعات

ة برامج الشراكة ا��تمعية 2  ربرنامج تقييم إدا

ة الشراكة ا��تمعية 3  ربرنامج التحسIن املستمر إلدا

4 
ع �عز0ز مشاركة القطاع ا��اص والعام �� برامج  ومشر

 راكة ا��تمعيةالش

ة املnني ة ل38امج الشراكة ا��تمعية �� ر;دا
 .ا��امعات

5 
ات الشراكة ا��تمعية ��  ة الفوائد �� إدا ع إدا رمشر ر و

 ا��امعات

1 
ات التخطيط  0�q الكRساب مnا رتصميم برنامج تد ر

 :س34اتي}�

د ال�شر0 2 ات قيادة املوا 0�q ملnا رتصميم برنامج تد ر  ةر

ات :تصال واملشاركة 3 0�q مnا رتصميم برنامج تد  ر

ات تحليل وصناعة القرار 4 0�q ملnا رتصميم برنامج تد  ر

ة املعرفة 5 0�q إلدا رتصميم برنامج تد  .ر

ة الذاتية 6 ات ;دا 0�q لتعز0ز مnا رتصميم برنامج تد ر  .ر

يتحسIن الكفاءات املnنية ملدير برامج 
 .الشراكة ا��تمعية �� ا��امعات

7 
ة العقود  ات إدا 0�q لتحسIن مnا رتصميم برنامج تد ر ر

 نيةواملI°ا

  

  



 
استراتيجية مقترحة لتطوير إدارة برامج الشراكة المجتمعية في 

   فيصل دمحم عبدهللا الشهراني/د  الجامعات السعودية في ضوء نموذج اإلدارة االستراتيجية للبرنامج 

 

 

270 

�اتيجية: املرحلة الراzعة� آليات تنفيذ 'س

�ـــشمل آليـــات تنفيـــذ :ســـ34اتيجية املق34حـــة عyـــ& ا��طـــط التنفيذيـــة، وتحديـــد املعوقـــات 
�yواملتطلبات لتنفيذ,ا كما ي: 

  : ا�Wطط التنفيذية

ر أن تPـــو ,ــــذه  اèـــ�q إ'ـــ& ســـنة واحــــدة، ومـــن الـــضر نوتPـــو عـــادة مخصـــصة لفــــصل د ي ون ر
ً

عات ومـــدة التنفيـــذ واملتطلبـــات ا��طـــط محققـــة لأل,ـــدا وف :ســـ34اتيجية، و�ـــشمل ال8ـــ3امج واملـــشر
لة عن التنفيذ، كما �� النموذج التا'�  :ووا��nة املسؤ

  )15(لجدو 

 ل نموذج خطة تنفيذية تحدد فKÇا الnدف :س34اتي}� العام والnدف :س34اتي}� الفر�Ø ]و 

 ا��طة التنفيذية

ة بر: الnدف العام  امج الشراكة ا��تمعية �� ا��امعاترتطو0ر إدا

�Øدف الفرnللشراكة ا��تمعية �� ا��امعات: ال qrىتطو0ر املستو التنظي. 

 ا��nة املسئولة
 الرقم

ال38امج 
عات  وواملشر

الفئة 
 املسKLدفة

 املتطلبات املدة
 املساندة الرئwسية

الدعم 
�ô  را��ا

مؤشرات 
تحقيق 
 الnدف

1 

ع تطو0ر  ومشر
يجية اس34ات

ة الشراكة  رإدا
ا��تمعية �� 

 .ا��امعة

العاملIن 
ات  ر�� إدا
 الشراكة

 سنة
  يقرار إدار

 دعم ما'�

ة  رإدا
 ا��امعة

ة  رإدا
 الشراكة

شركة 
0ة  راسRشا

توفر 
اس34اتيجية 

ة  رلتطو0ر إدا
 الشراكة

2 

ع إعادة  ومشر
,يPلة الشراكة 

ا��تمعية �� 
 .ا��امعات

يمدير 
برامج 

الشراكة 
 ا��تمعية

 ستة
 أشnر

  يقرار إدار

 دعم ما'�

ة  رإدا
 ا��امعة

ة  رإدا
 الشراكة

شركة 
0ة  راسRشا

ىفع املستو  ر
 qrالتنظي
للشراكة 

ا��تمعية 
�� ا��امعات 
من وحدة إ'& 

ة أو  رإدا
 وTالة

3 

ع  ومشر
ات  رحوكمة إدا

الشراكة 
ا��تمعية �� 

 ا��امعات

قيادات -
  جامعية

ن ممثلو -
للقطاع 
العام 

 وا��اص

ثالثة 
 أشnر

 ير إدارقرا
ة  رإدا

 ا��امعة
القطاعات 

 املشاركة
شركة 

0ة  راسRشا

توفر مجلس 
�tوكمة 

ة برامج  رإدا
الشراكة 
 ا��تمعية
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 ا��طة التنفيذية

ة برامج الشراكة ا��تمعية �� ا��امعات: الnدف العام  رتطو0ر إدا

ة املnنية ل38امج الشراكة ا��تمعية �� ا��امعات: الnدف الفر�Ø الثا�ي  .ر;دا

 ا��nة املسئولة
عات الرقم  وال38امج واملشر

الفئة 
 املسKLدفة

 املتطلبات املدة
 املساندة الرئwسية

�ô  رالدعم ا��ا
مؤشرات تحقيق 

 الnدف

1 

ع تحسIن  ومشر
0ة  رالعمليات ;دا

للشراكة ا��تمعية �� 
 ا��امعات

ناملوظفو �� 
ات  رإدا
 الشراكة

 شnر0ن
  يقرار إدار

 دعم ما'�

ة  رإدا
 ��امعةا

ة  رإدا
 الشراكة

0ة رشركة اسRشا

توفر دليل 
تنظيqr وإجرا�ي 

لعمليات 
ة  روأ�شطة إدا

الشراكة 
 ا��تمعية

2 
ة برامج  ربرنامج تقييم إدا

 الشراكة ا��تمعية

يمدير برامج 
الشراكة 
 ا��تمعية

أسبوعIن
  يقرار إدار

 دعم ما'�

ة  رإدا
 ا��امعة

ة  رإدا
 الشراكة

0ة رشركة اسRشا

توفر نماذج 
تقييم �ستخدم 
KÝاية Tل برنامج 

 شراكة

3 
برنامج التحسIن 

ة الشراكة  راملستمر إلدا
 ا��تمعية

قيادات -
  جامعية

 ن املوظفو-

عام 
q�èا  رد

  يقرار إدار

 دعم ما'�

ة  رإدا
 ا��امعة

القطاعات 
 املشاركة

0ة رشركة اسRشا

توفر برامج 
0ب مستمرة  رتد

ونوعية 
 للموظفIن

4 

ع �عز0ز مشاركة  ومشر
 ا��اص والعام القطاع

�� برامج الشراكة 
 ا��تمعية

قيادات -
  جامعية

ن ممثلو -
للقطاع العام 

 وا��اص

عام 
q�èا  رد

  يقرار إدار

 دعم ما'�

ة  رإدا
 ا��امعة

القطاعات 
 املشاركة

0ة رشركة اسRشا

ز0ادة �سبة 
مشاركة القطاع 
ا��اص �� برامج 

 الشراكة

5 
ة الفوائد ��  ع إدا رمشر و

ات الشراكة  رإدا
عية �� ا��امعاتا��تم

قيادات -
  جامعية

ن ممثلو -
للقطاع العام 

 وا��اص

 شnر
  يقرار إدار

 دعم ما'�

ة  رإدا
 ا��امعة

القطاعات 
 املشاركة

0ة رشركة اسRشا
د  ر0ادة املوا ز

املالية من برامج 
 .الشراكة

  

 ا��طط التنفيذية

ة برامج الشراكة ا��تمعية �� ا��امعات: الnدف العام  رتطو0ر إدا

 يتطو0ر كفاءات مدير برامج الشراكة ا��تمعية: ف الفر�Ø الثالثالnد

 ا��nة املسئولة
 الرقم

ال38امج 
عات  وواملشر

الفئة 
 املسKLدفة

 املتطلبات املدة
 املساندة الرئwسية

الدعم 
�ô  را��ا

مؤشرات 
تحقيق 
 الnدف
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1 

 q�0 ربرنامج تد
ات  رملnا

التخطيط 
 :س34اتي}�

يمدير 
برامج 

 الشراكة
 ا��تمعية

 شnر

قرار 
  يإدار

 دعم ما'�

ة  رإدا
 ا��امعة

معا,د 
0ب  رتد

قطاع 
 خاص

توفر 
ع  ومشر
خطة 

اس34اتيجية 
ة برامج  رإلدا

 الشراكة

2 
 q�0 ربرنامج تد
ات قيادة  رملnا
د ال�شر0ة  راملوا

يمدير 
برامج 

الشراكة 
 ا��تمعية

 شnر

قرار 
  يإدار

 دعم ما'�

ة  رإدا
 ا��امعة

معا,د 
0ب  رتد

قطاع 
 خاص

ر خطة توف
0ب  رللتد
وشnادة 

 .اجتياز

3 

 q�0 ربرنامج تد
ات  رمnا

:تصال 
 واملشاركة

يمدير 
برامج 

الشراكة 
 ا��تمعية

 شnر

قرار 
  يإدار

 دعم ما'�

ة  رإدا
 ا��امعة

معا,د 
0ب  رتد

قطاع 
 خاص

توفر خطة 
0ب  رللتد

ات  رعy& مnا
:تصال 
وشnادات 

 اجتياز

4 

 q�0 ربرنامج تد
ات تحليل  رملnا

وصناعة 
 القرار

يمدير 
برامج 

الشراكة 
 ا��تمعية

 شnر

قرار 
  يإدار

 دعم ما'�

ة  رإدا
 ا��امعة

معا,د 
0ب  رتد

قطاع 
 خاص

توفر خطة 
0ب  رللتد

ات  رعy& مnا
تحليل 

وصناعة 
القرار 

وشnادات 
 اجتياز

5 
 q�0 ربرنامج تد
ة املعرفة  .رإلدا

يمدير 
برامج 

الشراكة 
 ا��تمعية

 شnر

قرار 
  يإدار

 دعم ما'�

ة  رإدا
 ا��امعة

,د معا
0ب  رتد

قطاع 
 خاص

توفر شnادة 
اجتياز 
ل38نامج 
ة  رإدا

 املعرفة

6 
 q�0 ربرنامج تد
ات  رلتعز0ز مnا
ة الذاتية  .ر;دا

يمدير 
برامج 

الشراكة 
 ا��تمعية

 شnر

قرار 
  يإدار

 دعم ما'�

ة  رإدا
 ا��امعة

معا,د 
0ب  رتد

قطاع 
 خاص

توفر شnادة 
اجتياز 
ل38نامج 
ة  ر;دا
 الذاتية

7 

 q�0 ربرنامج تد
حسIن لت

ة  ات إدا رمnا ر
العقود 
 واملI°انية

يمدير 
برامج 

الشراكة 
 ا��تمعية

 شnر

قرار 
  يإدار

 دعم ما'�

ة  رإدا
 ا��امعة

معا,د 
0ب  رتد

قطاع 
 خاص

توفر شnادة 
اجتياز 
ات  رملnا
العقود 
 واملI°انية
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  : تحديد املعوقات املتوقعة

د املادية •  رقلة املوا

ف القطاع ا��اص عن التعاو والدعم • نعز  و
_سمقاو • ات، وأعضاء ,يئة التد رمة التغيM �� 3Iعض ;دا  .ر

 : تحديد املتطلبات املتوقعة •

الدعم املا'�؛ ولتحقيقھ من خالل الدعم ا�Ptومي املتمثل �� مI°انية ا��امعة، ودعم من  •
  .القطاع ا��اص

التواصــل ا��يـــد مـــع القطـــاع ا��ـــاص وا��تمـــع ا�ytــ� مـــن خـــالل بـــرامج نوعيـــة �ـــسKLدف  •
، وكذلك تقديم حوافز تمتلكnا ا��امعةممثلIن لnم،   .نوعقود مشاركة والتعاو

ة بـرامج الـشراكة با��امعـة،  • 0ـة إلدا _س �� وضع ر ات وأعضاء ,يئة التد رمشاركة ;دا ر ؤر
ضع ا��طط التنفيذية لتحقيق ],داف  .وو

 املتاzعة والتقو�م: املرحلة ا�Wامسة

مـــن العمليـــات الnامـــة لـــضمان تنفيــــذ,ا ) جعــــةالتغذيـــة الرا(عمليـــات متاMعـــة وتقـــو0م :ســـ34اتيجية 
بكفـاءة، وتـوف3I عناصـر النجـاح ال�ـq يمكـن توظيفnـا �ـ� ا��طـط القادمـة، و0ـتم التحقـق �ـ� املتاMعــة 

 :روالتقو0م من ]مو التالية

  . أن التنفيذ يتم وفق املعدالت الزمنية السابق تحديد,ا •
 .أن تPلفة ]عمال �� حدود املبالغ املعتمدة لذلك •
 .ن التنفيذ يتم با��ودة املطلوcةأ •
ة للتغلب علKÇا • صد,ا ونقلnا إ'& ;دا رأن مشاTل التنفيذ وعقباتھ يتم   .ر
 .التعرف عy& مدى :نحراف عن أ,داف ا��طة وتحديد أسبابھ وت�tيحnا •
ت التحقيق •  زالتعرف عy& ],داف ال�q تجاو

  :و0ق34ح الباحث عدة أساليب للتقو0م م�Kا
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لمـــن خـــالل مؤشـــرات تحقـــق a`ـــداف 
ـــ	 جـــدو ا�Wطـــة التنفيذيـــة، : دف أســـلوب تحقـــق ال1ـــ .1
�اتيجية�  .لإلصدار ا�cكم حو مدى فاعلية 'س

2. 	Úســـلوب املـــسa : حـــدات ات و �اتيجية 
ـــ	 إدا�ومـــن خـــالل الطـــر العلميـــة لقيـــاس أثـــر 'ســـ ر ق
  ومراكز الشراكة ا��تمعية 

�ــــة ا�Wتلفـــــة ىيمكــــن اســـــتخدام ملفــــات )نجــــاز ع�ــــ� مـــــستو الو: ملــــف )نجــــاز .3 رحــــدات )دا
رللــشراكة ا��تمعيــة بحيــث يحــو ع�ــ� جميــع أعمــال مــصنفة ضــمن محــاو وGنــود محــددة  ي

جة التقدم   رلقياس الفاعلية وقياس د

جة تحقق1ا، وتتعلـق : معاي�� aداء .4 �اتيجية من خالل وجود معاي�� ود�ريمكن ا�cكم ع�� 'س
  .طة والعملياتاملعاي�� باملدة الزمنية لتنفيذ ال%�امج و0aش

 التحس�ن املستمر  : املرحلة السادسة

مخطـــط الــــس�ب : و0ق4ـــ3ح الباحـــث عـــدة أســــاليب �ـــ� اســـ34اتيجية التطـــو0ر املق34حــــة مثـــل
,ا و�عقـب  روالتأث3I الذي يبحث �� الظوا,ر ا��تلفة ال�q تحدث �� العمليـات والكـشف عـن مـصاد

نة أسبا¯Kا، وقائمة الفحص ال�q �ستخدم �� تحليل املشكال رت، وأسلوب املقابلة ال��صية، واملقا
 .املرجعية

 :التوصيات

ة بـــرامج الـــشراكة ا��تمعيـــة �ـــ�  رأن تRب�ــ� ا��امعـــات الـــسعودية :ســـ34اتيجية املق34حـــة لتطــو0ر إدا
ة :س34اتيجية لل38نامج من خالل   :رضوء نموذج ;دا

اء ا��امعـات لإل .1 شــراف عyـ& :ســ34اتيجية رتPـو0ن ��ـان عليــا با��امعـات الـسعودية بقيــادة مـد
  .املق34حة

ات  .2 رتوجيـــھ وكـــالء ا��امعـــات للتطـــو0ر وا��ـــودة بRب�ـــq :ســـ34اتيجية املق34حـــة لتطـــو0ر إدا
حداKªا  .والشراكة ا��تمعية و

ة  .3 _ع، وإدا Tالـة املـشا ر�شكيل فر عمل مPونة من عمادة التطو0ر ]Tاديqr وا��ودة، و ر و ق
ن أعــــضاء ,ي ة العالقــــات وتقنيـــة املعلومــــات، وعمــــادة شــــؤ _س واملــــوظفIن، وإدا رئــــة التــــد ر

ات التخطيط :س34اتي}�  .رالعامة، وإدا
 .بناء خطط تنفيذية من :س34اتيجية املق34حة .4
مشاركة جميع العاملIن �� الشراكة ا��تمعية با��امعات �� وضع ا��طط :س34اتيجية  .5

ات  .روصنع واتخاذ القرا
0ة لالس34اتيجية املق34حة .6  .، وفق مؤشرات أداء محددةراملراجعة الدو
ــــات، وتحديـــــــد آليــــــــات للمــــــــساءلة  .7 ــــة �ـــــــ� ا��امعــــ ــــشراكة ا��تمعيــــ ــ ــــرامج الــ ــــq حوكمــــــــة بـــ تب�ـــ

 .وا�tاسبة والرقابة عy& تنفيذ ال38امج
ــــة �ــــــ� ا��امعــــــات، واللــــــوائح والــــــسياسات  .8 ىتطـــــو0ر املــــــستو التنظيrــــــq للــــــشراكة ا��تمعيــ

 .املتعلقة ¯Kا
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�حات�  :املق

  .معية وتطو0ر ]داء �� ا��امعات السعوديةالعالقة بIن الشراكة ا��ت .1

_س  .2 ــــــضاء ,يئــــــــة التــــــــد ــا الـــــــوظيفي لــــــــدى أعـ ـــھ بالرضــــــ ــــــة وعالقتـــــ ـــــع الــــــــشراكة ا��تمعيـ رواقــ
 .با��امعات السعودية

معوقات الشراكة ا��تمعيـة با��امعـات الـسعودية وآليـات التغلـب علKÇـا مـن وجnـة نظـر  .3
_س  .رأعضاء ,يئة التد

0ة اململكة متطلبات حوكمة برامج الشراكة ا� .4  .2030ؤ�تمعية �� ضوء أ,داف ر
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  املراجع

:لعربيةا  المراجع:أوال  
آليــات تفعيـل الـشراكة ا��تمعيـة �ــ� ا��امعـات الـسعودية لتحقيــق ). 2017أكتـوcر (إبـرا,يم، تـامر 

0ـــة اململكـــة  �ـــ� منتـــدى الـــشراكة ا��تمعيـــة �ـــ� مجـــال البحـــث . 2030ؤر قـــة عمـــل مقدمـــة  رو
qrالر0اض: ، جامعة ;مام دمحم بن سعودالعل. 

: الشراكة بIن ا��امعة واملؤسسات املدنية لتأ,يل الشباب ا��ر0جIن). 2012(و ا�tديد، فاطمة أب
اسة اجتماعية ميدانية  .59 -11، )1(5ىمجلة جامعة أم القر للعلوم :جتماعية،  .رد

 العرcيـة باململكـة ;نتاجيـة ا��امعـة واملؤسـسات بــIن الـشراكة تفعيـل ).2015( ,نـد .]حمـد
 بن دمحم ;مام جامعة .العلوم :جتماعية وال34بو0ة مجلة. ا��38اء نظر وجnة نم السعودية

  .514-429.  4  .;سالمية سعود

قـــة عمــل مقدمـــة �ــ�. يا�tوكمــة كنمـــوذج لإلصــالح ;دار). 2017(ال8ــ3اك، عبــد الـــرحمن  مـــؤتمر : رو
  .الر0اض: نزا,ة الدو'� الثا�ي Mعنوان ا�tوكمة والشفافية واملساءلة

دي، فيصل؛ الرميان، سلطان الب 0ة ). 2017(روا ؤتوثيق وتطو0ر إجراءات العمل كمدخل لتحقيق ر
  .مكتبة امللك فnد الوطنية: الر0اض. 2030اململكة 

ـــq�ß، دمحم  ـــــاض. التخطـــــــيط :ســـــــ34اتي}� مفــــــا,يم وتطبيقـــــــات). 2011(البwـــ مكتبــــــة امللـــــــك فnـــــــد : الر0ــ
  . الوطنية

ـــدعم الــــشراكة بـــــIن ). هÛ 1430خــــرة جمـــــادى(الT34ــــي، يوســـــف؛ أبــــو العـــــال، ســــعيد  آليـــــة مق34حــــة لــ
بحــث . املؤسـسات :قتــصادية واملؤســسات البحثيــة مــن خـالل مخرجــات البحــث والتطــو0ر

مقدم �� منتدى الشراكة ا��تمعية �� مجال البحث العلqr �� اململكة �� جامعة ;مام دمحم 
  .الر0اض: بن سعود

ة ). 2017(التـوم، ماجــدولIن  ردو ;دا د ال�ــشر0ةر اســة حالــة مالI°يــا: ر:ســ34اتيجية �ــ� تنميــة املـوا . رد
3Iن. رسالة ماجستIا��رطوم: جامعة النيل.  

cيــــع  ،3Iمجــــدي؛ عط ،qــــ�èة :ســــ34اتيجية �ــــ� مدير0ــــة ال34بيــــة والتعلــــيم �ــــ� ). 2017(رجيو رواقــــع ;دا
0ــــIن ســــاء ]قــــسام واملـــوظفIن ;دا رمحافظـــات شــــمال فلـــسطIن مــــن وجnــــة نظـــر ر لــــة ا��. ؤ

  .103-57، )122(31 الPو0ت،–ال34بو0ة 

ة املنظمـة). 2014(حـافظ، عبـد الناصـر؛ وعبــاس، حـسIن  الطبعــة . رالتحـسIن املــستمر كمـسار إلدا
_ع: عمان. ]و'&   .زدار غيداء لل�شر والتو

أثــر العالقــة التPامليــة بــIن املؤســسات ا�Ptوميــة وا��تمــع املــد�ي ): 2009(ا�tباشــنة، ماجــد أحمــد
ـــــــاع  ــــــدوة والقطــ ــــة للنـــ ــــل مقدمـــــ ـــــة عمـــــ ـــ قـ ، و ــــــشر ــــل العنـــــــــصر ال�ـــ ــــــــم وتأ,يـــــ ــــــ� دعـ ــــــاص �ـــ را��ـــ ي
0ب (;قليمية ردو منظمات أ�tاب العمل �� تـضwيق الفجـوة القائمـة بـIن مخرجـات التـد ر

  . س�تم1138-8، القا,رة، )قواحتياجات سو العمل

، ناديـة  سـة العمليـات ;د). 2010(نحنـو 0ـة �ــ� مما جـة اســتخدام أسـلوب الnندسـة ;دا رد ر 0ـة �ــ� ر را
س ا�Ptومية �� محافظات الضفة الغرcية مـن وجnـة نظـر املـدير0ن واملـديرات رسـالة . راملدا

ة، جامعة النجاح االوطنية، فلسطIن   .رماجست3I غ3I م�شو
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ادكــــة، أمجــــد؛ ومعا¿عــــة، عــــادل  ـــاع ا��ــــاص ). 2014(رد الــــشراكة بــــIن ا��امعــــات ومؤســــسات القطـ
_س �� جامعة ال3Iموك ومعوقات تطبيقnا من وجnة نظر اعضاء ,يئة  دن-رالتد ا��لة . ر ]

  .123 -97،)15(7، العرcية لضمان ا��ودة �� التعليم ا��ام��

ة . (الـــشراكة ا��تمعيـــة �ـــ� ا��امعـــات الـــسعودية). 2017(الـــدالمي، مnنـــا؛ وجـــاد، صـــالح  رموقــــع إدا
ــــــــة ـــــــــ ـــــشراكة ا��تمعيــ ـــــــــ ـــو0ر الـــــ ــــــــ 0خ )تطــــــــ ــــا ـــــــــ ـــــــس34جع بتــــــ ــــــــ ـــن   ه20/8/1438ر، مــــ ــــــــ مــــــــ

Pages/Dev_CommunityPartnership/Departments/ar/sa.edu.kfu.www://https  

,ـر قبـل ). 2020. (رضوان، أحمـد عبـد الغ�ـq دمحم يواقـع الـشراكة ا��تمعيـة بمؤسـسات التعلـيم ] ز
اسة ميدان"ا��ام�� وسبل تطو0ره  من وجnـة نظـر املعلمـIن وشـيوخ املعا,ـد،  املـؤتمر " يةرد

,ـر بالقــا,رة Mعنـوان –الـدو'� الــسادس لPليـة ال34بيــة  الــشراكة ا��تمعيــة "ز بنـIن جامعــة ]
ب " وتطو0ر التعليم اسات وتجا رد  م2020/ 2019ر

نة، بالل  ا املwسرة: عمان. يالتنط3I التنظيqr و;دار). 2009(رالسPا   .رد

اسـات ترcو0ـة . املتطلبـات الnيPليـة والتنظيميـة لـشراكة مجتمعيـة فاعلـة). 2005(السلطان، فnد  رد
  .266 -239، )2(14،  مصر–واجتماعية 

ة التغي3I التنظيqr عy& :بتPار �� املؤسسات الصغ3I واملتوسطة). 2013(سماحة، عفاف  . رأثر إدا
ة، جامعة قاصدي مرcاح، Tلية العلوم : رسالة ماجست3I غ3I م�شو 0ة، ر رقتصادية والتجا

  .ا��زائر

ة بالعمليات �� تحسIن ]داء للمؤسسة :قتصادية). 2012(شرف الدين، مومن  ردو ;دا رسالة . ر
ة ــــة، جامعــــــة فرحــــــات عبــــــاس، . رماجــــــست3I غIــــــ3 م�ــــــشو 0ــ ــــة العلــــــوم :قتــــــصادية والتجا رTليــ

  .ا��زائر

، عبـــــدهللا  ـــة بجامعـــــة ال). 2013(يالـــــشمر 0ـــ ـــو0ر العمليـــــات ;دا Pو0ــــــت �ـــــ� ضــــــوء مـــــدخل إعــــــادة رتطـــ
,ر،-ال34بية  مجلة. رتصو مق34ح: الnندسة   .93 -53، )156(2 ز جامعة ]

_ع). ه1436(الــــصادق، عمــــاد  ة املؤســــسية للمــــشا ردليــــل نجــــاح ;دا مكتبــــة امللــــك فnــــد : الر0ــــاض.  ر
  .الوطنية

اتب  ، ,يام؛ السعود،  رال��ر 0ة ترcو0ة مق34حة ل×tاكمي). 2017(ي ة �� ا��امعات راس34اتيجية إدا
دنية ا�Ptومية اسات العلوم ال34بو0ة . ر] دن–رد   .92-77).م×tق(44. ر ]

ة ال34بو0ــة). 2000(الطو0ـل، ,ــا�ي  -59، )55(17،  مــصر–مجلــة ال34بيــة املعاصــرة . رالتقيــيم �ــ� ;دا
87.  

الnو0ـة الـشراكة ا��تمعيـة وأثر,ـا �ـ� �ـشكيل ). 2014(الظفر، عواطف؛ الـداود، ,يـا؛ خليـل، منـال 
مجلــة Tليــة ال34بيــة . املnنيــة واتخــاذ القــرار امل"ــq لــدى عينــة مــن طــالب جامعــة امللــك فيــصل

0ة    .172-93، )4(24.مصر –رباالسكند

_س،عبده، أحمد؛  ة مقومات ردو). 2017( آمنة ع�y، دمحم؛ رد  التنفيذ �� وآلياKªا :س34اتيجية ر;دا
ة بـالتطبيق :سـ34اتي}� ا رعyـ& و اعـة ز دو رالز  جلـةم. كـسال واليـة – يوالـر املائيـة راملـوا
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ابـاك ) والتكنولوجيـا للعلـوم العرcيـة ]مر0كية ]Tاديمية ، )املتحـدة ]مر0كيـة الواليـات(رأما
8) 25(،131- 146. 

، حسن  3Iات ال34بية ). 2015(يالعس رأسلوب التغي3I التنظيT qrآلية لتطو0ر ]داء املؤسq�Â �� إدا
  .163-155). 160. ( مصر–مجلة القراءة واملعرفة . لعرcية السعوديةوالتعليم باململكة ا

ة ا��امعــات ��دمـة ا��تمــع). 2016(عطيـة، $ــtر  ردو الـشراكة �ــ� دعـم قــد 0ـة مــستقبلية مــن : ر ؤر
  .143 -83، 55، مجلة ا��دمة :جتماعية، مصر . رمنظو طر0قة تنظيم ا��تمع

، أيمــــن  دنيــــة وعالقاKªــــا بالعدالـــــة النمــــاذج التنظيميـــــة الــــ). 2010(يالعمــــر رسائدة �ــــ� ا��امعـــــات ]
_ــسية دن. رالتنظيميــة كمــا يــدركnا أعــضاء الnيئــة التد ، رمجلــة اتحــاد ا��امعــات العرcيــة، ]

56 ،183-211.  

مكتبـة : الر0ـاض. التطـو0ر التنظيrـq أساسـيات ومـداخل واسـ34اتيجيات). 2012(رالغامدي، منـصو 
  .امللك فnد الوطنية

ــــاذج تقيـــــيم وتقـــــو0م املنظمـــــات :جتماعيـــــة). 2005(أبـــــو النـــــصر، مـــــدحت قاســـــم، دمحم؛ و مجلـــــة . نمـ
اسات �� ا��دمة :جتماعية والعلوم ;�سانية   .931-919). 19(2، مصر، رد

س، دمحم  . ي;صــالح ال34بــو والــشراكة ا��تمعيــة املعاصــرة مــن املفــا,يم إ'ــ& التطبيـــق). 2005(ومحــر
ا الفجر لل�شر والتو: القا,رة   .ز_عرد

الـــشراكة بــIن ا��امعـــة والــصناعة �ـــ� جنــوب إفر0قيـــا وإمPانيــة ;فـــادة م�Kــا �ـــ� ). 2016(�ــسمة . دمحم 
  .جامعة ب�Kا. مجلة Tلية ال34بية . مصر

خ8ــ3ات عامليــة �ـ� آليــات تفعيـل الــشراكة بــIن ). 2016. (يدمحم، دمحم عبـد ا�tميــد، كمـال، حنــان البـدر
ا��تمع و:ستفادة م�Kا �� محافظة أسوان، املؤتمر مؤسسات التعليم العا'� التكنولو�ô و

ة ال34بيــة والتعلــيم(العلrـq الثالــث ا رجــودة التعلـيم �ــ� ظــل الـشراكة بــIن Tليــات ال34بيـة و ، )وز
  .T79-122لية ال34بية بأسوان،ص ص 

_ع). 2017(ا�tيميد، ناصر  ة املشا رشرح املعيار الدو'� �� إدا   .يةمكتبة امللك فnد الوطن: الر0اض. ر
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